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: الرتبة الثالثة  

2014سبتمبر  16بداية من   

 اعام اعاما مدير  يامدع، للقضاء األعلىبالمعهد  تكوين المستمرمحمد الطاهر الحمدي  مدير ال_ 

 للدراسات والتشريع

مدير الشؤون المدنية  اعام يا، مدعالمصالح العدلية بإدارةحمد الحافي المدعي العام أ_   

لمحكمة االبتدائية بتونسا ل، رئيسة االبتدائية باريانةرئيس المحكمالشواشي  ءرجا_   

  محكمة االستئناف بتونسأول لوكيل رئيس  ،لرئيس المحكمة االبتدائية بتونس أولوكيل فيدة التليسي م_ 

، رئيس دائرة بمحكمة والعدالة االنتقالية اإلنسانفوزي بن عثمان متفقد عام مساعد بوزارة العدل وحقوق _ 

 التعقيب

بوزارة العدل  امساعد اعام ا، متفقدبالمحكمة االبتدائية بتونس اهيم الوسالتي عميد قضاة التحقيقابر _ 

والعدالة االنتقالية اإلنسانوحقوق   

لمحكمة المذكورة ، رئيسا أوال ليس دائرة بمحكمة االستئناف بسوسةاحمد رزيق رئ_   

، رئيسا أوال لمحكمة االستئناف بنابلةيس المحكمة االبتدائية بقرمباليعبد المجيد المانع رئ_   

، وكيال عاما لدى محكمة االستئناف بنابلبمحكمة االستئناف بسوسةهشام الظريف رئيس دائرة جنائية _   

المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، وكيال عاما لدى محكمة عمر الشابي وكيل الجمهورية لدى _  

 االستئناف بالقصرين

، رئيسا أوال لمحكمة االستئناف بالقصرينيس المحكمة االبتدائية بالقصرينئالمختار الميساوي ر _   

، رئيسا أوال لمحكمة االستئناف لمحكمة االستئناف بصفاقس حافظ المهيري وكيل الرئيس األول_   

 بسيدي بوزيد   

حكمة منائية بالمحكمة االبتدائية بقابس، وكيل الرئيس األول لعادل بالرحومة رئيس الدائرة الج_ 

 االستئناف بسيدي بوزيد 

وكيال عاما لدى محكمة  لجنائية بمحكمة االستئناف بالكاف،عبد الستار الرياحي رئيس الدائرة ا_ 

 االستئناف بسيدي بوزيد  

، وكيال عاما لدى محكمة االستئناف بقابسي رئيس المحكمة االبتدائية بقابسالنوري الغريب_   
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لقضاة التحقيق بالمحكمة المذكورة   ، عميدابالمحكمة االبتدائية بتونسق أول تحقي يقاضجالل بوكتيف _   

محكمة االستئناف رئيس األول لوكيل ، محكمة العقاريةلرئيس ال األولمحمد حفظي المرابط الوكيل _ 

 بتونس

، وكيال أوال لرئيس المحكمة العقاريةرئيس المحكمة االبتدائية بمنوبة رضا بوعلي_   

رئيس دائرة جنائية بالمحكمة المذكورة  ،يس دائرة بمحكمة االستئناف بتونسئكمال بربوش  ر _   

لمحكمة االبتدائية بمنوبة ، رئيسا لالستئناف بتونسرئيس دائرة بمحكمة امحمد بوستة  _  

جنائية بمحكمة الدائرة ال، رئيس المحكمة االبتدائية بنابلهورية لدى الطيب العبيدي وكيل الجم_ 

قساالستئناف بصفا  

رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ، يس المحكمة االبتدائية بالقيروانعز الدين هميلة رئ_   

، رئيس دائرة بمحكمة التعقيبلمحكمة االستئناف بسوسة األولخالد بن سعيد الرئيس _   

، رئيس دائرة بمحكمة التعقيبيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونسفائزة القابسي رئ_   

، رئيس دائرة بمحكمة التعقيبئرة بمحكمة االستئناف بتونسيس دانجوى رزيق رئ_   

رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، 2تونسعمر منصور وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية ب_   

، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب الجنائية بمحكمة االستئناف بصفاقس دائرةالمحمد مراد القزاح رئيس _   

، رئيس دائرة بمحكمة التعقيبريانةحقيق األول بالمحكمة االبتدائية بأالمنصف بوزرارة قاضي الت_   

نبيل القيزاني المدعي العام بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورة_   

ماجدة بن جعفر رئيس دائرة جنائية بمحكمة االستئناف بتونس، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب_   

رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف بقفصة، بتدائية بقفصةالمحكمة االاالزهر الفولي رئيس _   

جنائية بمحكمة االستئناف بالقصرينالدائرة ال، رئيس مستشار بمحكمة التعقيبالجي االمام المن_   

، رئيسا للمحكمة االبتدائية بصفاقس2رئيس المحكمة االبتدائية بصفاقسمراد كعنيش _   

وكيال للجمهورية لدى المحكمة  ،2دى المحكمة االبتدائية بصفاقسل رمزي الجوة وكيل الجمهورية_ 

 االبتدائية بصفاقس

2، رئيسا للمحكمة االبتدائية بصفاقسرئيس المحكمة االبتدائية بصفاقس محمد الهادي المباركي_   
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ة ، وكيال للجمهورية لدى المحكمة لدى المحكمة االبتدائية بصفاقسمحمد علي الجوابي وكيل الجمهوري_ 

2االبتدائية بصفاقس  

رئيسا للدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف بسيدي بوزيد، كمال دبش رئيس المحكمة االبتدائية بالمهدية  -   

جنائية بمحكمة االستئناف رئيس دائرة  ،نائية بالمحكمة االبتدائية بتونسمجيد شوشان رئيس دائرة ج_ 

 بتونس

رئيس دائرة جنائية بمحكمة االستئناف  ،بتدائية بسوسةس المحكمة االمحمد الحبيب بن صالح رئي_ 

 بسوسة

، رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة مدنينبمحكمة االستئناف ل األولحسن بن حسن وكيل الرئيس _ 

 المذكورة 

، رئيسا للدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف بالكاف رئيس المحكمة االبتدائية بالكاف الصادق بوفادن_   

، مدير التكوين المستمر بالمعهد األعلى للقضاء يس دائرة بمحكمة االستئناف بتونسالجريبي رئثريا _   

، رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية القرافي المستشار بمحكمة التعقيبروضة _   

ثالثة بمركز ، قاضيا من الرتبة الالثالثة بمحكمة االستئناف بتونس نجيبة الزاير القاضي من الرتبة_  

 الدراسات القانونية والقضائية 

ئرة استئنافية بالمحكمة العقارية، رئيس داعام بمحكمة التعقيبالمدعي اللرحموني احمد ا_   

، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونسئرة استئنافية بالمحكمة العقاريةرياض الموحلي رئيس دا_   

لدى المحكمة لجمهورية  لوكيال ،جندوبةة االبتدائية ببالمحكم األولشكري الماجري قاضي التحقيق _ 

 االبتدائية بالكاف 

  لمحكمة االبتدائية بالكافرئيسا ل ،مستشار بالدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف بتونسالمنير الحنبلي _ 

رمباليةرئيسا للمحكمة االبتدائية بق ،ليلى جفال رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بنابل_   

لدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية رئيسا ل ،بالمحكمة االبتدائية بمنوبة أولتحقيق طارق الحناشي قاضي _ 

 بنابل

المحكمة االبتدائية بنابلجمهورية لدى لل وكيال ،مستشار بمحكمة التعقيبالفتحي الماجري  _  

المحكمة االبتدائية جمهورية لدى ل لنس، وكيالجنائية بالمحكمة االبتدائية بتو فوزي الجبالي رئيس دائرة _ 

2بتونس  
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  مهدية المحكمة االبتدائية بالوكيال للجمهورية لدى  ،عام بمحكمة التعقيبالمدعي اللطفي البدوي _ 

رئيس دائرة بمحكمة  ،المحكمة االبتدائية بالمهديةبن البشير الزين وكيل الجمهورية لدى محمد _ 

سوسةاالستئناف ب  

المحكمة ، وكيال للجمهورية لدى 2دائية بسوسةن عياد قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتجميل ب_ 

  نسستيربالماالبتدائية 

   ، رئيسا للمحكمة االبتدائية بقفصة يس دائرة بمحكمة االستئناف بقفصةوسيمة الهادف رئ_ 

بالمهديةئية رئيسا للمحكمة االبتدا ،ف بسوسةرئيس دائرة بمحكمة االستئنا ناجي السويسي_   

2، رئيسا للمحكمة االبتدائية بسوسةيس دائرة بمحكمة االستئناف بسوسةسعيدة الشبيلي رئ_   

، رئيسا للمحكمة االبتدائية بسوسة2رئيس المحكمة االبتدائية بسوسة فرج بيزيد_   

بتدائية رئيسا للمحكمة اال، الثة بمحكمة االستئناف بالمنستيرقاضي من الرتبة الثال تاح بوزيانمف _

 بالقيروان

، رئيسا للمحكمة االبتدائية بتوزرالثالثة بمحكمة االستئناف بقفصة محمد الخليفي القاضي من الرتبة_   

، رئيسا للمحكمة المذكورةئية بالقصرينالهادي بن عبداهللا رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدا_   

، رئيسا للمحكمة االبتدائية بقابسة بمدنينالمحكمة االبتدائيورية لدى فتحي عروم وكيل الجمه_   

عبد اهللا العباسي رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بمدنين، رئيسا للمحكمة االبتدائية بمدنين_   

، رئيسا للمحكمة االبتدائية بقبليبتدائية بقابسبالمحكمة اال أولتحقيق رشيد ناجي قاضي _    

بالمحكمة المذكورة  أول، قاضي تحقيق دائية بقابسبالمحكمة االبت األسرةمفتاح الشهيدي قاضي _   

، وكيال للجمهورية لدى المحكمة المذكورةرئيس المحكمة االبتدائية بمدنين عبد المجيد لشيهب_   

المحكمة االبتدائية ، وكيل الجمهورية لدى بتدائية بقفصةبالمحكمة اال أولتحقيق قاضي محمد عمار _ 

 بسيدي بوزيد

المنستيردائرة بمحكمة االستئناف ب رئيس، دعي العام بمحكمة التعقيبمام المرياض اإل_   

، رئيس دائرة بالمحكمة المذكورة الثة بمحكمة االستئناف بالمنستيرنوفل خماخم القاضي من الرتبة الث_   

لرئيس األول ا ، وكيلبالمنستير المحكمة االبتدائيةمنصف بالحاج علي وكيل الجمهورية لدى ال_  

  الستئناف بسوسةمحكمة ال



5 

 

، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف األول بالمحكمة االبتدائية بسوسةالحبيب العجيلي قاضي التحقيق _ 

 بسوسة

، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بسوسة يس حريق المستشار بمحكمة التعقيبادر _   

، رئيس دائرة ناف بنابلمحكمة االستئالوكالة العامة لدى محرز الدوب القاضي من الرتبة الثالثة ب_ 

 جنائية بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية

، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بنابلكز الدراسات القانونية والقضائيةعدنان االسود رئيس خلية بمر _   

زهير الماجري رئيس المحكمة االبتدائية بتوزر، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بنابل _   

  ، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بقابسرة بمحكمة االستئناف بمدنينس دائمديحة رابح رئي_ 

 ، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بمدنينائية بالمحكمة االبتدائية بمدنينجنيوسف الملوح مستشار دائرة _ 

  

لمحكمة المذكورةل األوللرئيس ، وكيل اس دائرة بمحكمة االستئناف بمدنينلزهر بوقارص رئي_   

، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بمدنينأول بالمحكمة االبتدائية بمدنين بيرة قاضي تحقيقجمال د _   

، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف ة بقبليبالمحكمة االبتدائي األولعبد المجيد بن سعيد قاضي التحقيق _ 

 بمدنين

بتونس، وكيل أول لرئيس المحكمة االبتدائية مستشار بمحكمة التعقيبالنورة حمدي _   

الهادي العياري المستشار بمحكمة التعقيب ، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس_   

ليلى الهمامي رئيس دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بتونس، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس_   

، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونسمستشار بمحكمة التعقيبالنعيمة رحّيم _   

، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونسبمحكمة التعقيب عامالمدعي الالذويبي  ليلى_   

، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف ببنزرتبمحكمة التعقيب ادريس المستشار هالة بن_   

، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس قاضي من الرتبةالعبد الكريم السوكني _ 

بتونساالبتدائية   

رئيس دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بتونس ،مستشار بمحكمة التعقيبالجالل الزواوي _   

، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بتونسمستشار بمحكمة التعقيبال محمد غرس اهللا _   

بتونس،  رئيس دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية مستشار بمحكمة التعقيبالل العبيدي جما_    
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، رئيس دائرة بمحكمة بجندوبة بالمحكمة االبتدائية ول لوكيل الجمهوريةاألمساعد العوج ل مختارال_ 

 االستئناف بالكاف

محكمة االستئناف للوكيل العام لدى  أوال امساعد، حكمة التعقيبمحي الدين هميلة المستشار بم_ 

 بالقصرين

لمحكمة المذكورة ل األولوكيل الرئيس  ،صفاقسرئيس دائرة بمحكمة االستئناف ببن حميد  اتجن_   

، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بصفاقسض الجمل المستشار بمحكمة التعقيبريا_   

، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بصفاقسمحمد فوزي المصمودي المستشار بمحكمة التعقيب_   

ستئناف بصفاقس، رئيس دائرة بمحكمة االة شعبان المستشار بمحكمة التعقيبحيا_   

، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف لجنائية بمحكمة االستئناف بالكافمحمد االبراهيمي مستشار الدائرة ا_ 

  بالقصرين

محكمة االستئناف وكيل الرئيس األول  ل، قيق بالمحكمة االبتدائية بسليانةطارق شعبان قاضي التح_ 

 بالقصرين 

رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة  ،بمحكمة االستئناف بصفاقس الثالثةقاضي من الرتبة   خماخمحاتم _ 

 االبتدائية بقابس

محكمة االستئناف للوكيل العام لدى  أوال ا، مساعدي رئيس المحكمة االبتدائية بقبليمحي الدين الهان_ 

 بسيدي بوزيد

ة بمحكمة االستئناف ، رئيس دائر بسيدي بوزيد بتدائيةمحكمة االالب األسرةعبد الستار الخليفي قاضي _ 

 بسيدي بوزيد

  دائرة بمحكمة االستئناف بسيدي بوزيد ، رئيسق بالمحكمة االبتدائية بالقيروانمحمود هميلة قاضي تحقي_ 

، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف الثالثة بمحكمة االستئناف بقفصة يعقوب قوادر القاضي من الرتبة_ 

 بالقصرين 

ل بالمحكمة االبتدائية بنابل قاضي التحقيق األو  ،محكمة االبتدائية بقرمباليةعلي الجبالي وكيل رئيس بال_   

بخطة قاضي  امن الرتبة الثالثة مكلف ا، قاضيحقيق بالمحكمة االبتدائية بمدنينتاحمد بوخريص قاضي _ 

 تحقيق أّول بالمحكمة المذكورة

لتحقيق األول بالمحكمة المذكورة، قاضي اطفال بالمحكمة االبتدائية بقبليجمال باتيتة قاضي األ_   
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بالمحكمة  أولقاضي تحقيق  ،ول بالمحكمة االبتدائية بالقصرينقيس الخالدي قاضي التحقيق األ_ 

 االبتدائية بتونس

، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس ابراهيم الغرياني القاضي من الرتبة_ 

 االبتدائية بتونس

بالمحكمة االبتدائية  أولم العلوي القاضي من الرتبة الثالثة مكلف بخطة قاضي تحقيق عبد الكري  _

محكمة االستئناف للوكيل العام لدى  أولبخطة مساعد  امن الرتبة الثالثة مكلف ا، قاضيبسيدي بوزيد

 بقفصة 

االستئناف بقفصة ، رئيس دائرة بمحكمة الجنائية بمحكمة االستئناف بقابسفوزي درغام مستشار الدائرة _   

، قاضي محكمة االستئناف بسوسةلدى الوكالة العامة الرتبة الثالثة بالهادي بن خصيب القاضي من _ 

 تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بسوسة

بالمحكمة  األولقاضي التحقيق ، لجنائية بمحكمة االستئناف بمدنينالشاذلي صويد مستشار الدائرة ا_ 

بالقصريناالبتدائية   

، قاضي التحقيق األول بالمحكمة الجنائية بمحكمة االستئناف بقابسالمختار سعود مستشار بالدائرة  _

 االبتدائية بسيدي بوزيد

، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية ق أول بالمحكمة االبتدائية بتونسرضوان فروجة قاضي تحقي_ 

منوبةب  

 ، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائيةبتدائية بتونسق أول بالمحكمة االالمنجي العجاري قاضي تحقي_ 

منوبةب  

بالمحكمة المذكورة  أول، قاضي تحقيق حقيق بالمحكمة االبتدائية بصفاقسمرشد الزواري قاضي ت_   

المصالح العدلية  بإدارةمدعيا عاما ، نائية بالمحكمة االبتدائية بتونسهشام االسعد رئيس دائرة ج_   

 من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة اقاضي ،كز الدراسات القانونية والقضائيةس خلية بمر سامية دولة رئي _ 

محكمة االستئناف بتونسلدى   

بمحكمة التعقيب امستشار  ،بالمحكمة االبتدائية بتونس أولعماد الجمني قاضي تحقيق _   

بالمحكمة المذكورة، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بتونسقاضي تحقيق  معز بوغزالة _   

، قاضي تحقيق أول بالمحكمة المذكورةتحقيق بالمحكمة االبتدائية بتونسعبد الكريم مقطوف قاضي _   
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، قاضي تحقيق أول المحكمة االبتدائية ببنزرتلوكيل الجمهورية لدى  األولمساعد الالمنجي بولعراس  _

    بتدائية بتونسبالمحكمة اال

   المحكمة االبتدائية بسوسة، قاضي تحقيق أول بالمحكمة المذكورةمحمد بن سعد قاضي تحقيق ب_ 

بالمحكمة االبتدائية بجندوبة  أول، قاضي تحقيق مستشار بمحكمة االستئناف بالكافال احمد العويني_   

، قاضي تحقيق محكمة االستئناف بتونسة العامة لدى قاضي من الرتبة الثالثة بالوكالالجمال بالسرور _ 

حكمة االبتدائية بتونسبالم أول  

بالمحكمة  ولاألتحقيق ال، قاضي الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس قاضي من الرتبةالرشاد السبعي _ 

 االبتدائية بباجة

الهادي مشعب القاضي من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة االستئناف بتونس، قاضي تحقيق _ 

 أول بالمحكمة االبتدائية باريانة

بالمحكمة  أولتحقيق ، قاضي يق بالمحكمة االبتدائية ببن عروسبلحسن المنصوري قاضي التحق _

  المذكورة 

تحقيق األول بالمحكمة ، قاضي يق بالمحكمة االبتدائية ببن عروستحققاضي هشام المصمودي _ 

 المذكورة  

بالمحكمة المذكورة  أولتحقيق ، قاضي محكمة االبتدائية بالمهديةتحقيق بالجمال مشيطة قاضي _   

 ، مستشار الدائرة الجنائية الثالثة بمحكمة االستئناف بصفاقسقاضي من الرتبة العمار بن احمد _ 

 بمحكمة االستئناف بسيدي بوزيد

، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس حاتم العشي القاضي من الرتبة_ 

 المذكورة

، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس اضي من الرتبةمبروك بودية الق_ 

 المذكورة

من الرتبة الثالثة بالمحكمة  ا، قاضية جنائية بمحكمة االستئناف بتونسحياة الشريف مستشار دائر _ 

 المذكورة

بة الثالثة بالمحكمة من الرت ا، قاضية جنائية بمحكمة االستئناف بتونسسلوى الحيدري مستشار دائر _ 

 المذكورة
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بالمحكمة مستشار دائرة جنائية منور النفزي القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس، _ 

 المذكورة

، مدعيا عاما باإلدارة المذكورةالمصالح العدلية بإدارةعام  مدعسامي بن هويدي مساعد _   

، مدعيا عاما باإلدارة المذكورةارة المصالح العدليةالثالثة بإد الصادق العماري قاضي من الرتبة_   

بمحكمة التعقيب ا، مستشار كمة االستئناف بنابلحليم النيال رئيس دائرة بمح_   

بمحكمة التعقيب ا، مستشار ق أول بالمحكمة االبتدائية بتونسعماد الجمني قاضي تحقي_   

بمحكمة التعقيب ا، مستشار ائيةكز الدراسات القانونية والقضرئيس خلية بمر   األحمرعصام _   

، مستشارا بمحكمة التعقيباالبتدائية بنابلول بالمحكمة األتحقيق المحمد الطاهر الطرابلسي قاضي _   

بمحكمة التعقيب ، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونسمن الرتبة الثالثة  القاضي األزرقنعيمة بن _   

بمحكمة التعقيب ، مستشاراكمة االستئناف بتونسبمحمن الرتبة الثالثة  فاطمة الحنفي القاضي_   

بمحكمة التعقيب ، مستشاراستئناف بتونسمن الرتبة الثالثة بمحكمة اال سرور البرشاني القاضي_   

بمحكمة التعقيب ، مستشارابمحكمة االستئناف بتونسمن الرتبة الثالثة  القاضيماجدة العبيدي _   

بمحكمة التعقيب ، مستشارابمحكمة االستئناف بتونسلثة من الرتبة الثا القاضيالعبيدي  آسيا_   

بمحكمة التعقيب ، مستشارابمحكمة االستئناف بتونسمن الرتبة الثالثة  القاضينجيبة الجابري _   

بمحكمة التعقيب ، مستشارابمحكمة االستئناف بتونسمن الرتبة الثالثة  القاضيليلى الجميل _   

بمحكمة التعقيب ، مستشارابمحكمة االستئناف بتونسة الثالثة من الرتب القاضيالعرفاوي  أمال_   

بمحكمة التعقيب ، مستشارابمحكمة االستئناف بتونسمن الرتبة الثالثة  القاضينجوى الغربي _   

بمحكمة التعقيب ، مستشارامحكمة االستئناف بصفاقسمن الرتبة الثالثة ب القاضيلبنى الرقيق _   

، مستشارا بمحكمة التعقيبالثالثة بمحكمة االستئناف بصفاقسلرتبة ل الهذيلي القاضي من ااكم_   

، مستشارا بمحكمة التعقيبالثالثة بمحكمة االستئناف بتونس سعيدة الغربي القاضي من الرتبة_   

خالد عباس المستشار بمحكمة التعقيب، مدعيا عاما بالمحكمة المذكورة_   

، مدعيا عاما بمحكمة التعقيببمحكمة االستئناف بتونسالثالثة  قاضي من الرتبةالسفيان العرابي _   

، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب عام بإدارة المصالح العدليةالمدعي ال األدبمنذر _   

بمحكمة التعقيب اعام ا، مدعيبالمحكمة االبتدائية بمنوبة أولعادل الزريبي قاضي تحقيق _   

بمحكمة التعقيب اعام ا، مدعيمحكمة االستئناف بتونسالثالثة ب قاضي من الرتبةالأم العز بن عمران _   
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  بمحكمة التعقيب اعام ا، مدعيجنائية بمحكمة االستئناف بالكافال دائرةالمستشار امحمد الزواوي _ 

بمحكمة التعقيب اعام ا، مدعيالثالثة بمحكمة االستئناف بتونس قاضي من الرتبةالالطاهر العبيدي _   

بمحكمة التعقيب اعام ا، مدعيلرتبة الثالثة بالمحكمة العقاريةمن ا القاضيسعاد شبار _   

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونسالم المدعي العام بمحكمة التعقيبسهيرة بن س_   

، قاضيا من الرتبة الثالثة بالمحكمة المذكورة المستشار بمحكمة االستئناف بتونساحمد الغالي _   

، قاضيا من الرتبة الثالثة بالمحكمة المذكورةمستشار بمحكمة االستئناف بتونسالزينب لغلوغ _   

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونسية بتونسكمال ارقاز وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائ_   

ة بالوكالة ، قاضيا من الرتبة الثالثالثالثة بمحكمة االستئناف بتونس عماد العويني القاضي من الرتبة_ 

 العامة لدى المحكمة المذكورة

بمحكمة  قاضيا من الرتبة الثالثةمحمد النمري مستشار دائرة جنائية بمحكمة االستئناف بسوسة، _ 

 االستئناف بالقصرين

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف رئيس بالمحكمة االبتدائية بتونس لطفي عابدي وكيل_ 

 بتونس

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف رئيس بالمحكمة االبتدائية بتونس تي وكيلرضا الوسال_ 

 بتونس

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف رئيس بالمحكمة االبتدائية بتونس مهدي وكيلكريم _ 

المنستيرب  

الرتبة الثالثة بمحكمة  ، قاضيا من2رئيس بالمحكمة االبتدائية بتونسوكيل الهمامي جمال بن صالح _ 

 االستئناف بتونس

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف 2ونسثريا الداهش وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بت_ 

 بتونس

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف حقيق بالمحكمة االبتدائية بمنوبةعيسى ساسي قاضي ت_ 

 بتونس

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة وبات بالمحكمة االبتدائية بمنوبةتنفيذ العق محمد بن منصور قاضي_ 

 االستئناف بتونس 
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، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف رئيس بالمحكمة االبتدائية بمنوبةمحسن الدالي وكيل _ 

 بتونس

الثالثة بالمحكمة المذكورة، قاضيا من الرتبة المستشار بمحكمة االستئناف بتونسمنصف البرهومي _   

من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف  ا، قاضيالمحكمة االبتدائية بتونسسمير الزوابي وكيل رئيس _ 

 بتونس

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة بالمحكمة االبتدائية بزغوان األسرةصالح الدين بن حميدان قاضي _ 

 االستئناف بتونس

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف المحكمة االبتدائية بتونسبرئيس شادية الحمدوني وكيل _ 

 بتونس

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف رئيس بالمحكمة االبتدائية بتونس لطيفة العرفاوي وكيل_ 

 بتونس

بمحكمة  جنائيةدائرة مستشار  ،نائية بالمحكمة االبتدائية بتونسآسيا الفرشيشي مستشار دائرة ج_ 

 االستئناف بتونس

، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة ئناف بتونسمحكمة االستالشماخي مساعد الوكيل العام لدى  األسعد_ 

 المذكورة 

الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى من  ا، قاضيتحقيق بالمحكمة االبتدائية بتونسزهير الحسني قاضي _ 

 محكمة االستئناف بتونس

الرتبة الثالثة بالوكالة ، قاضيا من لعام  لدى محكمة االستئناف بتونسي النجيمي مساعد الوكيل احماد_ 

المحكمة المذكورة العامة لدى   

الرتبة الثالثة بالوكالة العامة من  ا، قاضي2حقيق بالمحكمة االبتدائية بتونسفيصل البوسليمي قاضي ت_ 

محكمة االستئناف بتونس لدى   

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف ئيس بالمحكمة االبتدائية باريانةلطيف وكيل ر عدنان عبد ال_ 

 ببنزرت

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف حقيق بالمحكمة االبتدائية ببنزرتتالهمامي قاضي  توفيق_ 

  ببنزرت
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الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف  ، قاضيا منالمحكمة االبتدائية ببنزرتبفتحي بن حسن وكيل رئيس _ 

 ببنزرت

من الرتبة الثالثة بالوكالة  ا، قاضيام لدى محكمة االستئناف ببنزرتصالحة النحالي مساعد الوكيل الع_ 

رةالعامة لدى المحكمة المذكو   

ئناف ، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة االستسرة بالمحكمة االبتدائية بالكافلالهم الرياحي قاضي األ_ 

 بالكاف

من الرتبة الثالثة بمحكمة  ا، قاضيبالكاف كمال الورغي مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية_  

 االستئناف بالكاف 

بمحكمة جنائية الدائرة المستشار ، رئيس بالمحكمة االبتدائية بالكافمحمد فتحي الخلفي وكيل _ 

  الكافباالستئناف 

الدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف بالقصرين، مستشار المحكمة العقاريةبرئيس محمد شمام وكيل _   

، مستشار الدائرة الجنائية نية بالمحكمة االبتدائية بسليانةقاضي من الرتبة الثاالمحمد علي القاسمي  _ 

حكمة االستئناف بالقصرينبم  

لدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية ، رئيسا لائية بجندوبةبالمحكمة االبتد األسرةفريد النعيمي قاضي _ 

 بالقصرين 

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف رئيس بالمحكمة االبتدائية بسوسةسنية الفوغالي وكيل _ 

 بسوسة 

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بالمحكمة االبتدائية بسوسة األطفالقاضي  عونيفتحي _ 

  بسوسة

 من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف ا، قاضي2بالمحكمة االبتدائية بسوسة األسرةيرة قاضي حسني غد_ 

 بالمنستير

، قاضيا من الرتبة الثالثة بالمحكمة المذكورة تشار بمحكمة االستئناف بالمنستيرالمنذر الهذيلي المس_   

الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف ، قاضيا من ئيس بالمحكمة االبتدائية بالمنستيروكيل ر  األكحلمحسن _ 

 بقابس
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، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف يس بالمحكمة االبتدائية بالمهديةرئرشيد القاضي وكيل  _

 بالمنستير

الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى من  ا، قاضيتشار بمحكمة االستئناف بالمنستيرمسالروضة بريمة _ 

 المحكمة المذكورة 

بالمحكمة االبتدائية  أول ، قاضي تحقيققنيشي قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيدعمارة  _

  2بصفاقس

محكمة بالوكالة العامة لدى ، قاضيا من الرتبة الثالثة مهيري رئيس محكمة الناحية بصفاقسمير الأ_ 

 االستئناف بصفاقس

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االبتدائية بصفاقسائية بالمحكمة سندس عبد مواله مستشار دائرة جن_ 

 االستئناف بصفاقس

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف المحكمة االبتدائية بصفاقسبسليم الشعبوني وكيل رئيس _ 

قابسب  

ة لدى بالوكالة العاممن الرتبة الثالثة  ا، قاضيالمستشار بمحكمة االستئناف بقابسالجويلي  األزهر_ 

 المحكمة المذكورة

، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف بالمحكمة االبتدائية بمدنين األطفالطه قوجة قاضي _ 

 بمدنين 

، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة فرع القيروان المحكمة العقاريةبوكيل رئيس  عشابيمحمد اال_  

 االستئناف بسيدي بوزيد

من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف  ا، قاضيلمحكمة العقاريةن الرتبة الثالثة باقاضي ماللطفي كريفة _ 

 بنابل

، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الثالثة بمحكمة االستئناف بالكاففيصل خليفة القاضي من الرتبة _ 

 االستئناف ببنزرت

2014اكتوبر  01بداية من      

لدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بباجة، رئيسا لعقيبرياض اللواتي  المستشار بمحكمة الت_   

 



14 

 

 

: الرتبة الثانية  

2014سبتمبر  16بداية من    
، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة حقيق بالمحكمة االبتدائية ببنزرتتمنير البوعزيزي قاضي _ 

 االستئناف بتونس 

، قاضي تحقيق بالمحكمة تدائية بتونسنائية بالمحكمة االبعبد الرزاق الحكيري مستشار دائرة ج_ 

 االبتدائية ببنزرت

المصالح  بإدارة عام مدعمساعد  ،العام لدى محكمة االستئناف بتونسكريم الشابي مساعد الوكيل  _

 العدلية 

مركز المن الرتبة الثانية ب اقاضي، كز الدراسات القانونية والقضائيةباحث بمر القاضي الفاتن السبعي _ 

مذكور  ال  

المحكمة العقارية بتونسبوكيل رئيس ، المحكمة العقارية فرع بنزرتبرئيس سامي الهويملي وكيل _   

المحكمة العقارية فرع سيدي ب، وكيل رئيس ئيس بالمحكمة العقارية فرع صفاقسرضا بن كريم وكيل ر _ 

)رئيس الفرع( بوزيد   

المحكمة العقارية فرع بوكيل رئيس  ،المحكمة العقارية فرع قفصةبرئيس محمد علي المثلوثي وكيل _ 

 المنستير 

المحكمة العقارية فرع ب، وكيل رئيس المحكمة العقارية فرع قابسبرئيس  صالح الدين عبد الجواد وكيل_ 

)رئيس الفرع( قفصة   

المحكمة العقارية فرع بوكيل رئيس  المحكمة العقارية بسيدي بوزيد،بيس حسن العياري وكيل رئ_ 

)س الفرعرئي( القصرين   

المحكمة المذكورة ب، وكيل رئيس بالمحكمة العقارية قاضي من الرتبة الثانيةالكوثر شريفي _   

المحكمة العقارية فرع بنزرت ب، وكيل رئيس لرتبة الثانية بالمحكمة العقاريةقاضي من االمرزقة جماعة _   

المحكمة العقارية فرع بنزرتبيس ، وكيل رئالثانية بالمحكمة العقاريةنبيل الرازقي قاضي من الرتبة _   

المحكمة العقارية فرع ب، وكيل رئيس الثانية بالمحكمة العقارية بتونسقاضي من الرتبة العماد المبروك _ 

 سيدي بوزيد
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المحكمة العقارية فرع قابسب، وكيل رئيس المحكمة العقارية فرع مدنين بئيس علي درمش وكيل ر _   

المحكمة العقارية فرع مدنينب، وكيل رئيس كمة االستئناف بمدنينلمستشار بمحالمنصف بوسكاية ا_   

المحكمة العقارية فرع الكاف ب، وكيل رئيس رر بالمحكمة العقارية فرع الكافعمر الجبالي القاضي المق_   

المحكمة العقارية فرع قفصة ب، وكيل رئيس بالمحكمة العقارية فرع القيروان مراد العياري القاضي المقرر -   

المحكمة العقارية فرع ب، وكيل رئيس بالمحكمة العقارية فرع القيروانوجدي الرايس القاضي المقرر  _

 القصرين

المحكمة العقارية فرع بوكيل رئيس  ،فرع المنستيرمقرر بالمحكمة العقارية القاضي السعاد باالزرق  _

قيروانال  

باجةبالمحكمة العقارية فرع وكيل رئيس ، حكمة العقارية فرع بنزرتمقرر بالمالقاضي الحسن بوهدي _   

( المحكمة العقارية فرع قبلي ب، وكيل رئيس مقرر بالمحكمة العقارية فرع قابسالقاضي الشوقي الزريبي _ 

)رئيس الفرع  

لدى ورية لوكيل الجمه أوال امساعد، بالمحكمة االبتدائية بتطاوين األطفالالباهي االبيض قاضي _ 

مذكورةالمحكمة ال  

طفال بالمحكمة المذكورة األ، قاضي فرد بالمحكمة االبتدائية بتطاوينمنالقاضي الال الجطالوي كم_   

بالمحكمة االبتدائية بتطاوين  األسرة، قاضي مستشار بمحكمة االستئناف بمدنينال الهادي البحسيس_   

محكمة االستئناف ا بتشار مس، مدنينجنائية بالمحكمة االبتدائية بالدائرة الالحسومي الزموري مستشار _ 

  بقابس

بالمحكمة  األطفال، قاضي انية بالمحكمة االبتدائية بمدنينعبد الفتاح الخرشاني القاضي من الرتبة الث_ 

 المذكورة

محكمة االستئناف بمدنينلوكيل العام لدى مساعدا ل، القمودي قاضي الناحية ببن قردان محمد_   

جنائية بالمحكمة االبتدائية بمدنينالدائرة المستشار ،  ناحية بجرجيسمصباح الجويلي قاضي ال_   

، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بمدنينلمستشار بمحكمة االستئناف بمدنيننفخة شفرود ا_   

المستشار بمحكمة االستئناف بمدنين ، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بمدنينسفيان الحرابي _   

المحكمة االبتدائية بمدنين ، مستشارا بمحكمة لجمهورية  لدى علي حامد مساعد وكيل امحمد بن _ 

 االستئناف بمدنين
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، مستشارا بمحكمة االستئناف بمدنيننفرد بالمحكمة االبتدائية بمدنينمراد الماقوري القاضي الم_   

جنائية بالمحكمة االبتدائية بمدنين الدائرة ال، مستشار وفيق بريبش قاضي الناحية بتطاوينت_   

، مستشارا بمحكمة االستئناف نية بالمحكمة االبتدائية بتطاوينلهادي بن معتوق القاضي من الرتبة الثاا_ 

 بمدنين

بالمحكمة المذكورة  األسرة، قاضي نائية بالمحكمة االبتدائية بقابسجالدائرة المصباح النايلي مستشار  _  

المحكمة االبتدائية بقابس، قاضي تحقيق بمحكمة االستئناف بقابسب حسن نفيص  المستشار_   

قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بتونس، تحقيق بالمحكمة االبتدائية بقابسالصادق الشريف قاضي _   

بالمحكمة االبتدائية بقبلي  األسرة، قاضي المستشار بمحكمة االستئناف بقابسالحبيب بن يحيى  _  

بالمحكمة المذكورة  األطفال، قاضي قبليبتدائية بمنفرد بالمحكمة االالقاضي الكمال بالضياف _   

تحقيق بالمحكمة المذكورة، قاضي بالمحكمة االبتدائية بقبلي األسرةمحمد بالهادف قاضي _   

، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة منفرد بالمحكمة االبتدائية بقابسعبد الحكيم مباركي القاضي ال_ 

 االبتدائية بقبلي

، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بقفصة كمة االستئناف بقفصةمستشار بمحالي عماد الدغار  _  

رئيس بالمحكمة االبتدائية بقفصة ، وكيلمستشار بمحكمة االستئناف بقفصةالي محمد المنجي غانم_   

بالمحكمة االبتدائية  األسرة،  قاضي رئيس بالمحكمة االبتدائية بقفصة الهادف عبد القادر وكيل_   

 بسيدي بوزيد

ل القبي المستشار بمحكمة االستئناف بقفصة، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بقفصةنبي_   

كمال كلثوم قاضي التحقيق بالمحكمة االبتدائية بقفصة، مستشارا بمحكمة االستئناف بقفصة_   

المحكمة االبتدائية بتوزرب، وكيل رئيس مة االستئناف بقفصةمنور صالح المستشار بمحك _  

المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيدب، وكيل رئيس ة االبتدائية بتوزرالمحكمبكيل رئيس عمر الطيب و _   

، وكيل رئيس بالمحكمة المذكورةبالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيدمفتاح السالمي مستشار دائرة جنائية _    

ة المذكورة ، قاضي تحقيق بالمحكمبالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيدالهاشمي القاسمي وكيل رئيس  _   

، رئيس محكمة المحكمة االبتدائية بصفاقسورية لدى لوكيل الجمه األولبديع بن عباس المساعد _ 

 الناحية بصفاقس

بصفاقس، وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية 2ة بصفاقسثامر دمق قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائي_   
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2بالمحكمة االبتدائية بصفاقس  ألطفالاقاضي ، مستشار بمحكمة االستئناف بصفاقسال ثريا بويحيى_   

لوكيل الجمهورية لدى  أوالمساعدا ، 2بالمحكمة االبتدائية بصفاقس   األطفالقاضي  الحبيب بوعزيز،_ 

مذكورةالمحكمة ال  

 أوال، مساعدا 2المحكمة االبتدائية بصفاقسلوكيل الجمهورية لدى  األولمحمد بوزويتينة المساعد _ 

المحكمة االبتدائية بصفاقس لوكيل الجمهورية لدى  

، قاضي تحقيق بالمحكمة المذكورة ائية بالمحكمة االبتدائية بصفاقسالمنصف بن عياد مستشار دائرة جن_   

، وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بالمنستيربمحكمة االستئناف بالمنستير محمد شقرون المستشار_   

2قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بسوسة ،المستشار بمحكمة االستئناف بقابسمنير صويد _   

بسيدي بوزيدبمحكمة االستئناف  ا، مستشار 2حقيق بالمحكمة االبتدائية بسوسةت كمال بوكثير قاضي _   

المحكمة االبتدائية بسوسةبرئيس ، وكيل 2ئيس بالمحكمة االبتدائية بسوسة خميس هالل وكيل ر _   

المحكمة المذكورةبرئيس ، وكيل 2لمحكمة االبتدائية بسوسة نية بالطفي رويس القاضي من الرتبة الثا_   

2المحكمة االبتدائية بسوسةبرئيس ، وكيل المستشار بمحكمة االستئناف بسوسةسلوى التباسي _   

2بالمحكمة االبتدائية بسوسة األسرة، قاضي المستشار بمحكمة االستئناف بسوسةحياة بن عبد الجليل _   

بالمحكمة المذكورة  األطفال، قاضي ثانية بالمحكمة االبتدائية بسوسةالرتبة القاضي من الحياة مهدوي _   

، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية نائية بالمحكمة االبتدائية بسوسةكريم المرزوقي مستشار دائرة ج_ 

2بسوسة  

ذكورة المحكمة المبرئيس ، وكيل نائية بالمحكمة االبتدائية بسوسةسكمة مستشار دائرة ج أنيس_   

، قاضي تحقيق بالمحكمة المذكورة بالمحكمة االبتدائية بالقيروانالفاضل الشاهر قاضي تنفيذ العقوبات _   

دائرة الجنائية بالمحكمة مستشار ، د بالمحكمة االبتدائية بالقيروانالشاذلي الصيادي القاضي المنفر _ 

  سوسة االبتدائية

المحكمة االبتدائية بالكاف برئيس ، وكيل بالكاف لمستشار بمحكمة االستئنافزياد الفريضي ا_   

مذكورة قاضي األسرة بالمحكمة ال، المحكمة االبتدائية بالكافبمريم ولهى وكيل الرئيس _   

لوكيل العام لدى محكمة االستئناف مساعدا ل، لمستشار بمحكمة االستئناف بالكافعبد الرزاق العلوي ا_ 

 بالقصرين
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بسيدي  مساعدا اوال لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية ، حية بعقاربفرح قاضي النابن محمد _ 

 بوزيد

قفصةببمحكمة االستئناف  ا، مستشار فاروق السعدي قاضي الناحية بجلمة_   

بسيدي بوزيدبمحكمة االستئناف  اشار ، مستين القاسمي قاضي الناحية ببن عونخير الد_   

بقفصةبمحكمة االستئناف  ا، مستشار بب المسعدي قاضي الناحية بالرقامهذّ _   

قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة االبتدائية ، اريانةببتدائية المحكمة االتحقيق بوحيد ختروش قاضي _ 

 ببنزرت

بمحكمة االستئناف بنابل ا، مستشار بليسامي بسر قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بق_   

بمحكمة االستئناف بقفصة ا، مستشار تدائية بسيدي بوزيدبالمحكمة االبمصباحي القاضي المنفرد منجي _   

مستشار الدائرة الجنائية  ،ة بالمحكمة االبتدائية بالقيروانسفيان اليوسفي القاضي من الرتبة الثاني _

 بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد

كيل العام لدى مساعدا للو ، المحكمة االبتدائية بصفاقسورية لدى جمال بوصالعة مساعد وكيل الجمه_ 

 محكمة االستئناف بسيدي بوزيد

بالمحكمة االبتدائية  األطفال، قاضي نائية بالمحكمة االبتدائية بقفصةعثمان عروس مستشار الدائرة الج _

 بتوزر

، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة ثانية بالمحكمة االبتدائية بسوسةفضيلة خليفي القاضي من الرتبة ال _

  االستئناف بسوسة

 ا أوالمساعد ،لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالقصرين األولالرابعي المساعد  األسعدمحمد _ 

سليانةلوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية ب  

، مساعدا أوال لوكيل لدى المحكمة االبتدائية بسليانة فاروق الحفاصني المساعد األول لوكيل الجمهورية_ 

المحكمة االبتدائية بجندوبة الجمهورية لدى  

لوكيل  أوالمساعدا  ة لدى المحكمة االبتدائية بالكاف،لوكيل الجمهوري األولفتحي القاطري المساعد _ 

 الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالقصرين 



19 

 

  رة قاضي األسرة بالمحكمة المذكو  ،بات بالمحكمة االبتدائية بجندوبةكمال المرسني قاضي تنفيذ العقو _ 

بباجة ، قاضي تنفيذ  لدى المحكمة االبتدائية لوكيل الجمهورية األولعدنان المطوسي المساعد _ 

 العقوبات بالمحكمة االبتدائية بجندوبة 

لوكيل الجمهورية لدى المحكمة  أوال، مساعدا يوسف الزواغي المستشار بمحكمة االستئناف بالكاف_ 

  االبتدائية بباجة 

المحكمة المذكورة برئيس ، وكيل يق بالمحكمة االبتدائية بالقصرينتحقاضي علي الطرابلسي ق_   

، قاضي تحقيق بالمحكمة المذكورةيس بالمحكمة االبتدائية بالقصرينابراهيم الهرماسي وكيل رئ_   

المحكمة االبتدائية بسليانةبرئيس مي قاضي الناحية بالكريب، وكيل كمال القاس_    

، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بسليانةاضي الناحية بمكثردين السعسوقي قصالح ال _  

، وكيل رئيس بالمحكمة المذكورةنائية بالمحكمة االبتدائية بباجةجالربيع عكاشة مستشار الدائرة _   

قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة  ،سمير السبعي مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بباجة_ 

 المذكورة

، المحكمة االبتدائية بباجةالسعد الباجي القاضي من الرتبة الثانية مكلف بخطة قاضي تنفيذ العقوبات با_ 

ائرة الجنائية بالمحكمة المذكورةمستشار الد  

وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية ، ية لدى المحكمة االبتدائية بباجةالجمهور  جريري مساعد وكيلماهر _  

 بالكاف

الجنائية بالمحكمة االبتدائية  الدائرة، مستشار محكمة العقارية بباجةاضي المقرر بفرع البية التليلي الق_ 

 بباجة 

، مستشارا بمحكمة االستئناف بالكاف انصاف زروق قاضي الناحية بجندوبة_   

  قصرين، مستشارا بمحكمة االستئناف باللقاضي بالمحكمة االبتدائية بباجةعزيزي انزار _ 

 لوكيل الجمهورية لدى أوال امساعد ،وبات بالمحكمة االبتدائية ببنزرتاضي تنفيذ العقق األحمرشكري _ 

 المحكمة االبتدائية ببنزرت

  قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية ببنزرت ،مستشار بمحكمة االستئناف ببنزرتعدوني الصالح علي  _

، وكيل رئيس بالمحكمة المذكورة بنزرتائية بالمحكمة االبتدائية بجنالدائرة الرشيد الشيحاوي مستشار _   
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مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة ، ئناف ببنزرتمحكمة االستمساعد الوكيل العام لدى نوفل البطي _ 

 االبتدائية ببنزرت

نابل، وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بالمستشار بمحكمة االستئناف بنابلتوفيق السويدي _   

دائرة جنائية بالمحكمة  مستشار، محكمة االستئناف بقابسكيل العام لدى مساعد الو  هيثم يحياوي _ 

 االبتدائية بنابل

المحكمة االبتدائية بالمهديةبرئيس ، وكيل المستشار بمحكمة االستئناف بسوسةمعز غديرة  _  

حكمة بالم األسرة، قاضي ة بالمحكمة االبتدائية بقرمباليةعمارة الطرابلسي مستشار الدائرة الجنائي_ 

 االبتدائية بزغوان

مذكورة، قاضي األسرة بالمحكمة الرئيس بالمحكمة االبتدائية بنابل اسمهان الحبيب وكيل_   

، وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية نابلكريمة شالقو القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة االبتدائية ب_ 

 بقرمبالية

مساعدا أوال  لوكيل الجمهورية  ،المحكمة االبتدائية بنابلهورية لدى كريم بوليلة مساعد وكيل الجممحمد _ 

زغوانالبتدائية بلدى المحكمة ا  

بالمحكمة  األطفالقاضي  ،المحكمة االبتدائية بزغوانحمري مساعد وكيل الجمهورية لدى العلي _ 

  االبتدائية بسليانة

مستشارا بمحكمة االستئناف  ،بنابلالمحكمة االبتدائية هورية لدى لوكيل الجم األولعلي قيقة المساعد _ 

 بالكاف

بنابلبمحكمة االستئناف  ا، مستشار بنابل فاخر بركات قاضي األطفال بالمحكمة االبتدائية_   

مذكورة ، قاضي األطفال بالمحكمة النائية بالمحكمة االبتدائية بنابلبسمة الكحلة مستشار الدائرة الج_   

، وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية ببن عروسالبتدائية بتونستحقيق بالمحكمة امنير بن سعيد قاضي _   

االبتدائية ببن بالمحكمة وكيل رئيس ، عبد القادر غزال قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة االبتدائية بتونس _

 عروس 

المحكمة االبتدائية ببن عروسبرئيس بمحكمة االستئناف بتونس، وكيل  فيروز العباسي المستشار_   

الحسني القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة االبتدائية ببن عروس، مستشارا بمحكمة االستئناف  ناجية_ 

 بتونس 
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، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة االبتدائية المستشار بمحكمة االستئناف بتونسحمادي الرحماني _ 

 بتونس

 بالدائرة الجنائية  ، مستشاراعروس االبتدائية ببن العربي الخميري القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة _

بالكاف المحكمة االبتدائيةب  

، وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية باريانةنائية بالمحكمة االبتدائية بتونسدائرة ج مستشاربديع الحكيم  _  

ة ، مستشار دائرة جنائية بالمحكمنية بالمحكمة االبتدائية باريانةفيصل بن عامر القاضي من الرتبة الثا_ 

 االبتدائية بتونس

المحكمة االبتدائية بتونسبرئيس ل ، وكيريانةوكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية باعبد الغفار  أسماء_   

، وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية ائية بالمحكمة االبتدائية ببنزرتجنالدائرة العفاف المسعودي مستشار  _

 باريانة 

، وكيل رئيس بالمحكمة ية لدى المحكمة االبتدائية بتونسمهور لوكيل الج أوللطفي بن سليمان مساعد _ 

 المذكورة 

، وكيل رئيس بالمحكمة ية لدى المحكمة االبتدائية بتونسلوكيل الجمهور  أولسامي الشايب مساعد _ 

 المذكورة

لدى لوكيل الجمهورية  أوال، مساعدا العام لدى محكمة االستئناف بتونسزهير بن عبداهللا مساعد الوكيل _ 

االبتدائية بتونسالمحكمة   

لوكيل الجمهورية  أوال، مساعدا ية لدى المحكمة االبتدائية بتونسسفيان السليطي مساعد وكيل الجمهور _ 

 لدى المحكمة المذكورة 

لوكيل الجمهورية لدى  أوال، مساعدا العام لدى محكمة االستئناف بتونسمساعد الوكيل نبيل غرس اهللا _ 

ية بتونسبتدائالمحكمة اال  

مستشار الدائرة الجنائية  ،ية لدى المحكمة االبتدائية بتونسعاللة رحومة مساعد وكيل الجمهور _ 

 بالمحكمة االبتدائية بنابل

، مساعدا للوكيل العام لدى ية لدى المحكمة االبتدائية بتونسسيف اهللا كمون مساعد وكيل الجمهور _ 

 محكمة االستئناف بتونس

، وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بتونسستشار بمحكمة االستئناف بتونسمالي خديجة المزوغ_   
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، وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بتونسمستشار بمحكمة االستئناف بتونسالي شفيقة الحجالو _   

، وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بتونسمستشار بمحكمة االستئناف بتونسالي مالك الغزوان_   

، وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بتونسستشار بمحكمة االستئناف بتونسمالي الخضراو  ءرجا_   

، وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بتونسمستشار بمحكمة االستئناف بتونسال مشكاة سالمة  _   

2المحكمة االبتدائية بتونسبرئيس وكيل  محكمة االستئناف بتونس،لبنى فنيرة مساعد الوكيل العام لدى  _  

، مساعدا المحكمة االبتدائية بمنوبةورية لدى المساعد األول لوكيل الجمه حمان الحاج جلولعبد الر _ 

 للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس

، مساعدا أوال لوكيل الجمهورية بمنوبة نجيب العرعوري القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة االبتدائية _

 لدى المحكمة المذكورة

للوكيل العام  ، مساعداة لدى المحكمة االبتدائية بمنوبةمساعد وكيل الجمهوريي بولعراس مراد بن العرب_ 

  محكمة االستئناف بتونسلدى 

2، وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بتونسمستشار بمحكمة االستئناف بالكافالريم دفدوف _   

2االبتدائية بتونس ، وكيل رئيس بالمحكمةمستشار بمحكمة االستئناف بتونسالر كوثر زعيت_   

، وكيل رئيس بالمحكمة المذكورةانية بالمحكمة االبتدائية بمنوبةهاجر الخالدي القاضي من الرتبة الث_   

بمحكمة االستئناف بتونس ا، مستشار 2انية بالمحكمة االبتدائية بتونسهالة سالمة القاضي من الرتبة الث_   

، قاضي تحقيق بالمحكمة مة االبتدائية ببنزرتالمحكيس الحاج  مساعد وكيل الجمهورية لدى نأ _

 االبتدائية بمنوبة 

، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة محكمة االستئناف بتونسحبيب طرخاني مساعد الوكيل العام لدى ال_ 

 االبتدائية بمنوبة

حكمة دى الملوكيل الجمهورية ل أولسفيان الخويني القاضي من الرتبة الثانية المكلف بخطة مساعد  _

، مساعدا أوال لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة االبتدائية بقرمبالية  

ة لدى المحكمة لوكيل الجمهوري أولهيكل المسعودي القاضي من الرتبة الثانية المكلف بخطة مساعد  _

، مساعدا أوال لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورةاالبتدائية بالكاف  

ية لدى المحكمة لوكيل الجمهور  أولي من الرتبة الثانية المكلف بخطة مساعد حاتم الخياطي القاض_ 

، مساعدا أوال لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورةاالبتدائية بتونس  
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لوكيل الجمهورية لدى المحكمة  أولبلحسن بن عمر القاضي من الرتبة الثانية المكلف بخطة مساعد _ 

ال لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة، مساعدا أو ية باريانةاالبتدائ  

ية لدى المحكمة لوكيل الجمهور  أولماجد بن عمار القاضي من الرتبة الثانية المكلف بخطة مساعد _ 

، مساعدا أوال لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورةاالبتدائية بتونس  

ية لدى المحكمة لوكيل الجمهور  أولحاتم حفيظ القاضي من الرتبة الثانية المكلف بخطة مساعد _ 

، مساعدا أوال لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورةاالبتدائية بتونس  

ة لدى المحكمة لوكيل الجمهوري أولمعز بن سالم القاضي من الرتبة الثانية المكلف بخطة مساعد _ 

، مساعدا أوال لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة2االبتدائية بتونس  

، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية ئية بالمحكمة االبتدائية باريانةجناالدائرة الي البجاوي مستشار عل_ 

 بتونس

، قاضي تحقيق بالمحكمة المذكورةحكمة االبتدائية بتونسكريم الحاج مستشار دائرة جنائية بالم_   

محكمة ال، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بزغوانورية لدى لوكيل الجمه ولاألمساعد الكريم صفر _ 

بتدائية بتونساال  

تحقيق بالمحكمة المذكورةقاضي ، ئية بالمحكمة االبتدائية باريانةجناالدائرة المكرم المديوني مستشار _   

مساعدا للوكيل العام لدى محكمة ، بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد األولالفاضل عوني المساعد _ 

ستئناف بسيدي بوزيداال  

، مستشارا بمحكمة االستئناف بسيدي نائية بالمحكمة االبتدائية بقفصةمحمد الصغير مستشار دائرة ج_ 

 بوزيد

، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة لعام لدى محكمة االستئناف بالكافعثمان التانزفتي مساعد الوكيل ا_ 

 االبتدائية ببنزرت

، مساعدا للوكيل العام لدى المحكمة المذكورةبمحكمة االستئناف بالكافر سفيان العامري المستشا_   

المحكمة العقارية رئيس بوكيل ، بفرع المحكمة العقارية بالمهدية القاضي المقررحسين الحاج مبارك _ 

صفاقسفرع   

ية جنائالدائرة ال، مستشار ية لدى المحكمة االبتدائية بتونسالجمهور  نجيب عمامو مساعد وكيل_ 

 بالمحكمة االبتدائية بالقصرين 
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، مستشارا بمحكمة االستئناف بالقصرينكريم الحكيم قاضي الناحية بالوسالتية_   

، مساعدا للوكيل العام 2تونسالمحكمة االبتدائية برية لدى مساعد وكيل الجمهو  محمد واصف الجليل _

 لدى محكمة االستئناف بتونس 

بالمحكمة االبتدائية باريانة  بالدائرة الجنائية امستشار ، مة العقاريةلمحكالقاضي المقرر باسعيدة الخليفي _   

بتونس عقاريةبالمحكمة الثانية الرتبة ال ا منقاضي ،القاضي المقرر بالمحكمة العقارية الفة الغزواني_   

، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونسنسقاضي الناحية بتو سفيان بالصادق _   

قصرين بالبمحكمة االستئناف  امستشار ، تجاري بالمحكمة االبتدائية بتونسقاضي السجل ال غ عباسي بلي_   

سوسة        ، مستشارا بمحكمة االستئناف بالزهور 2قاضي ناحية تونس محمد طه الزين_   

مستشارا بمحكمة االستئناف بالكاف ، ناحية بتونسالاشراف شبيل قاضي _   

جنائية بالمحكمة االبتدائية الدائرة ال، مستشار كمة االبتدائية بتونسالمنفرد بالمحالقاضي سمير حمّيد _ 

 بالقصرين 

، مساعدا للوكيل العام لدى دى المحكمة االبتدائية بالمنستيرمساعد وكيل الجمهورية لعثمان الشرميطي _ 

 محكمة االستئناف بالقصرين

ستئناف بمحكمة اال امستشار ، ستيرالبتدائية بالمنقاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة اايناس معالي _ 

صفاقسب  

الكاف بستئناف مستشارا بمحكمة اال، ؤسسة بالمحكمة االبتدائية بمنوبةقاضي المعبد الرحمان الشابي _   

، مستشارا بمحكمة االستئناف مؤسسة بالمحكمة االبتدائية بتونسقاضي الكريمة الهويدي _ 

 بالكاف

، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس البتدائية بتونسي بالمحكمة االقاضحسان المزغني _   

قاضي تحقيق بالمحكمة ، ية بالمحكمة االبتدائية ببن عروسمساعد وكيل الجمهور  علي الدويري_ 

  2االبتدائية بتونس

ورة مذكدائرة جنائية بالمحكمة ال اتشار مس، منفرد بالمحكمة االبتدائية بتونسالقاضي ال، محمد نصري _   

بمحكمة االستئناف بتونس امستشار ، تجاري بالمحكمة االبتدائية بتونسقاضي السجل النادية بن خليفة _   

بمحكمة االستئناف بتونس امستشار القاضي المقرر بالمحكمة العقارية ،  نادية سبطة_   

صرينبمحكمة االستئناف بالق امنير الرياحي القاضي بالمحكمة االبتدائية بسوسة ، مستشار _   



25 

 

تونس ببتدائية اال بالمحكمة دائرة جنائية امستشار قاضي الناحية برأس الجبل ، عادل عبد الحفيظ _   

تونسب ا بمحكمة االستئنافمستشار ، ضي بالمحكمة االبتدائية ببن عروسالقاشبيلة الزعباني _   

، مستشار بمحكمة االستئناف بتونسروضة الحفيان قاضي ناحية تونس_   

جنائية بالمحكمة االبتدائية الدائرة ال، مستشار سوسةببتدائية المحكمة االمؤسسة بالقاضي  وارعفاف لح_ 

 بالقيروان

، قاضي األطفال بالمحكمة المذكورةة بالمحكمة االبتدائية بالقيروانمنا عبدلي المستشار بالدائرة الجنائي_   

، قاضي تنفيذ العقوبات قيروانل بالمحكمة االبتدائية بالجمال بن حسونة الهمامي قاضي األطفا_ 

 بالمحكمة المذكورة

بمحكمة االستئناف بالقصرين  امستشار ، ضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرينالقاعلي السويبقي _   

قصرينبمحكمة االستئناف بال امستشار ، لقاضي بالمحكمة االبتدائية بنابلاأحمد رويس _   

بصفاقس دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية  تشار، مسقاضي ناحية المحرسعبد الحكيم الحفناوي _   

مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بتونس ، حجوب الجبالي قاضي الناحية بتونسم_   

بنابل ستئنافاال ا بمحكمة، مستشار ضية بن عيسى قاضي الناحية بزغوانرا_   

تونس بستئناف شارا بمحكمة اال، مست2بالمحكمة االبتدائية بتونسحنان اليوسفي قاضي المؤسسة _   

ببنزرت ، مستشارا بمحكمة االستئنافقاضي الناحية ببنزرتالعوني  ألفة_   

تونسبالمحكمة االبتدائية بدائرة  جنائية  ، مستشارقاضي الناحية بتونسبن مصباح  ألفة_   

 جنائية مستشار دائرة، فرع سوسةالقاضي المقرر بالمحكمة العقارية عبد الحميد حمدي عباس _ 

سوسةببتدائية اال بالمحكمة  

  تونسبستئناف ، مستشارا بمحكمة االالقاضي المقرر بالمحكمة العقاريةلطيفة الحمري _ 

بمحكمة االستئناف بتونس امستشار ، القاضي المقرر بالمحكمة العقاريةمحمد المهدي مزيو _   

بمحكمة االستئناف  امستشار ، تونسب قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة االبتدائيةزينب القاللي  _ 

 بتونس

، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس تجاري بالمحكمة االبتدائية بتونسقاضي السجل الريم فاتح _   

جنائية الدائرة ال، مستشار المحكمة االبتدائية بسوسةهورية لدى مساعد وكيل الجماحمد السنوسي _ 

 بالمحكمة االبتدائية بنابل  
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  بمحكمة االستئناف بتونس  امستشار ،  المقرر بالمحكمة العقاريةالقاضي  سمية عامري_ 

، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونسالقاضي المقرر بالمحكمة العقاريةسهام العمدوني _   

، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس  تونسريم بن عدل القاضي بالمحكمة االبتدائية ب_   

، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس كمة االبتدائية بتونسلقاضي بالمحمنية النفوطي ا_    

، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونسلقاضي بالمحكمة االبتدائية بتونسبثينة اسماعيل، ا_   

مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس اضي بالمحكمة االبتدائية بتونس،حاتم فرادي الق_   

، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونسبتونسلقاضي بالمحكمة االبتدائية نبيلة السبعي ا_   

، مستشارا بمحكمة االستئناف بتونسالقاضي المقرر بالمحكمة العقاريةجيهان عداسي _   

ضو ناجي، قاضي الناحية ببن عروس، مساعدا للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس_   

ستئناف ، مستشارا بمحكمة االغوانبالمحكمة االبتدائية بز  سهير الصنديد قاضي االئتمان والتصفية_ 
تونس ب  

صفاقسدائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بمستشار  ،2البشيني قاضي الناحية بصفاقس  نجاة_   

مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة ، بنابلبالمحكمة االبتدائية رمزي المهذبي قاضي الضمان االجتماعي _ 
 االبتدائية بقرمبالية

مستشارا بمحكمة االستئناف بتونس ، بتونسبالمحكمة االبتدائية قاضي االئتمان والتصفية سالم البلومي _   

صفاقسبمحكمة االستئناف ب امستشار ، ية بسوسةالقاضي المنفرد بالمحكمة االبتدائ ،قيس فريوي_   

اف ، مستشارا بمحكمة االستئنالمحكمة االبتدائية بسوسةفريد بن جحا مساعد وكيل الجمهورية لدى _ 
 بصفاقس 

مساعدا أوال  ،المحكمة االبتدائية بقرمباليةمساعد وكيل الجمهورية لدى  الزواويبن الشريف محمد _ 
 لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بنابل 

، مستشارا بمحكمة 2المحكمة االبتدائية بتونسورية لدى مساعد وكيل الجمه محمد عبد الباقي اليوسفي_ 
صرين االستئناف بالق  
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سالم التومي القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة االبتدائية بالمنستير، وكيل رئيس بالمحكمة المذكورة_   

 مستشارا بمحكمة االستئناف المحكمة االبتدائية بالمهدية،لدى  مساعد وكيل الجمهورية محمد الحداد_ 
 بالمنستير

ا بمحكمة االستئناف مستشار ، بتدائية ببنزرتماعي بالمحكمة االقاضي الضمان االجت ،رحاب ضوافلي_ 
بنزرت ب  

قرمبالية ببتدائية اال جنائية بالمحكمةالدائرة المستشار  ،باريانةناحية القاضي  سنية الجريدي_   

  مذكورةمن الرتبة الثانية بالمحكمة ال اقاضي، ضي المقرر بالمحكمة العقاريةالقا احالم الحباسي_ 

، مستشارا بمحكمة االستئناف تصفية بالمحكمة االبتدائية بسوسةتمان والقاضي االئ ليلى االكحل_ 
 بالمنستير

بالكافبمحكمة االستئناف  ا، مستشار قاضي الناحية بتونس ريم الخالدي_   

، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة فرع بنزرت القاضي المقرر بالمحكمة العقاريةسماح الجمالي _ 
  بتونس العقارية

مستشارا بمحكمة االستئناف بنابل ،جاري بالمحكمة االبتدائية بمنوبةقاضي السجل التبن صالح  سميحة_   

، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة 2فرد بالمحكمة االبتدائية بتونس القاضي المنطارق العلوي _ 
 االبتدائية باريانة

، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة وانالمحكمة االبتدائية بالقير القاضي المنفرد ب شاذلي الصياديال_ 
 االبتدائية بسوسة

مستشارا بمحكمة االستئناف ، 2اعي بالمحكمة االبتدائية بصفاقسقاضي الضمان االجتمسوسن القالل _ 
  بسيدي بوزيد

، مستشارا بمحكمة االستئناف ة بالمحكمة االبتدائية بقرمباليةعثمان المبروكي مستشار الدائرة الجنائي_ 
سيدي بوزيدب  

، مستشارا بمحكمة االستئناف بنزرتفرع المحكمة العقارية ر بالقاضي المقر  محمد الهادي المقنين_ 
 ببنزرت
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مستشارا بمحكمة االستئناف ، بالمحكمة االبتدائية  ببن عروس قاضي االئتمان والتصفية  فائزة بوزيد_ 
 بتونس 

كمة االستئناف بسيدي بوزيدمستشارا بمح، قبليبناحية العايدة الدريدي قاضي _   

، مستشارا بمحكمة االستئناف بسيدي بوزيدجالل صولة قاضي الناحية بالنفيضة_   

، مستشارا بمحكمة االستئناف بمدنينكمال السماط قاضي الناحية بسبيبة_   

جنائية الدائرة ال، مستشار المحكمة االبتدائية بمدنينورية لدى رني مساعد وكيل الجمهمراد الود_ 
 بالمحكمة االبتدائية بقابس

 االستئنافمحكمة ب مستشار، المحكمة االبتدائية بمدنينورية لدى سفيان يانس مساعد وكيل الجمه_ 
 بقابس

  

 

: األولىالرتبة   

  2014سبتمبر 16بداية من 

بن قردان، قاضي الناحية ببمدنينقاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية سارة بوثمنة _   

تطاويناحية بن، قاضي الاضي بالمحكمة االبتدائية بمدنينقالعلي عبشة _   

، قاضي الناحية بجرجيس وعبيدي قاضي الناحية بدوز الفوارالحبيب ب_   

، قاضي الناحية بقفصةنفرد بالمحكمة االبتدائية بقفصةتوفيق السبري القاضي الم_   

ئية بقفصةنعيمة مسعود قاضي الناحية بقفصة، قاضيا منفردا بالمحكمة االبتدا_   

، قاضي الناحية بدوز الفوارالمحكمة االبتدائية بقبليهورية لدى جالل غيلوفي مساعد وكيل الجم_   

، قاضي الناحية بقبلي بمدنينسليم الخميري القاضي بالمحكمة االبتدائية _   

توزر، قاضي الناحية بالطاهر المصباحي القاضي بالمحكمة العقارية فرع القصرين_   

، قاضي الناحية ببن عونية لدى المحكمة االبتدائية بقفصةي مساعد وكيل الجمهور معز الورغ_   

المحكمة االبتدائية بالقيروان،  محمد برهومي القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى_ 

 قاضي الناحية بجلمة 
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خميس عزيز قاضي الناحية بتوزر، قاضي الناحية بصفاقس_   

  2بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، قاضي الناحية بصفاقسسماح السالمي القاضي _ 

، المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بصفاقسسفيان بلفجرية القاضي _ 

2االبتدائية بصفاقسقاضي السجل التجاري بالمحكمة   

  ، قاضي الناحية بالمحرسبن خليفة ة ببئر عليسمير شعبان قاضي الناحي_ 

، قاضي الناحية بعقاربد والي قاضي الناحية بصفاقسلسع_   

قاضي الناحية بقفصة ،فاقسخليفة العرضاوي القاضي بالمحكمة االبتدائية بص_   

الرقابقاضي الناحية بالحبيب الربيعي قاضي الناحية بقفصة، _    

بسيدي بوزيد، لمحكمة االبتدائية امكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى سهام اليوسفي القاضي ال_ 

 قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة 

، قاضيا منفردا بالمحكمة المحكمة االبتدائية بالقيروانز اليوسفي مساعد وكيل الجمهورية لدى مع_ 

مذكورةال  

، قاضي 2المحكمة االبتدائية بسوسةورية لدى علي السالمي القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمه_ 

 الناحية بالوسالتية

المحكمة االبتدائية ة لدى ، مساعدا لوكيل الجمهوري2لمجيد صميدة قاضي الناحية بسوسةعبد ا_ 

 بالقيروان

، قاضي الناحية بالنفيضة نابلالمحكمة االبتدائية بمساعد وكيل الجمهورية لدى كمال سفسافي _   

2، قاضي الناحية بسوسةبالمحكمة االبتدائية بسوسة قاضيالمنال كحلون _   

، قاضي الناحية بسبيبة ضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرينالزنيدي القاحياة _   

، قاضي الناحية بالكريباضي بالمحكمة االبتدائية بسليانةعبد القادر بوليلة الق_   

قاضي الناحية بمكثر  ،وسام بن عليج القاضي المنفرد بالمحكمة االبتدائية بزغوان_   

مذكورةبالمحكمة ال امنفردا ، قاضيتدائية بزغوانقاضي بالمحكمة االبحامد البوزكري  _   

، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية بزغوانالقاضي المقرر بالمحكمة العقاريةبراشد ليلى _   

، قاضي الناحية بزغوانائية بزغوانوليد العرفاوي قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتد_   

، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة ائية بزغوانقاضي بالمحكمة االبتدعياض الشواشي ال_   
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المحكمة االبتدائية لوكيل الجمهورية لدى ، مساعدا يالدي قاضي الناحية بمنزل بوزلفةالياس الم_ 

 بقرمبالية

، قاضي الناحية بمنزل بوزلفةقرمباليةلبنى خميسي القاضي بالمحكمة االبتدائية ب_   

مبالية، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بقر ى مساعد وكيل الجمهورية لد نس دبشأُ _ 

 المحكمة االبتدائية بتونس

مساعدا ، بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بقرمبالية حنان قداس القاضي المكلف_ 

بتدائية ببن عروسلدى المحكمة اال لوكيل الجمهورية  

مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة ، محكمة االبتدائية بقرمباليةي بالمحمد نوفل بوناصري القاض _

 المذكورة 

، قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة المذكورةي بالمحكمة االبتدائية بقرمباليةعربية الخماسي القاض_   

ناحية بنابل، قاضي ال نابلبالمحكمة االبتدائية بسامي مستوري القاضي _   

ا منفردا بالمحكمة المذكورة، قاضيي بالمحكمة االبتدائية بجندوبةاضنائلة الشبلي الق _   

، المحكمة االبتدائية بجندوبةرية لدى وكيل الجمهو لالقاضي المكلف بخطة مساعد  عصام خميري_ 

  قاضي الناحية بجندوبة

، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة قاضي بالمحكمة االبتدائية بالكافنور الدين السعيدي ال_   

  المحكمة المذكورة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى االبتدائية بباجةمنا الجريدي القاضي بالمحكمة _ 

، قاضي الناحية ببنزرتصفية بالمحكمة االبتدائية ببنزرتنهيل تمر قاضي االئتمان والت _  

نعيمة قزميل قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية ببنزرت، قاضي الناحية ببنزرت_   

، قاضي الناحية براس الجبل قاضي بالمحكمة االبتدائية ببنزرتة بن مالك السمي_   

هالة بن تميم قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضي الناحية بتونس _   

ليلى الشفي قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضي الناحية بتونس_   

بتدائية بتونس، قاضي الناحية بتونسدرة بن سالمة قاضي المؤسسة بالمحكمة اال_   

وفاء بن دعيب القاضي بالمحكمة االبتدائية بالمهدية، قاضي الناحية بتونس_   

، قاضي الناحية بتونس2وحيدة عمري قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة االبتدائية بتونس_   

قاضي الناحية بتونس احالم الزوابي القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس،_   
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، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية ببنزرتقاضي الناحية ببنزرتايمان المنصوري _   

، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة قاضي بالمحكمة االبتدائية ببنزرتالعرباوي ال ءرجا_   

ذكورة  ، قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة المقاضي بالمحكمة االبتدائية ببنزرتأميرة القالل ال_   

، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة قاضي بالمحكمة االبتدائية ببنزرتالجهان حمّيد  _  

، لدى المحكمة االبتدائية بسليانة حمادي الجويني القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية _

 قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية ببنزرت

، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالقيروانة لدى االنور عثمان مساعد وكيل الجمهوري_ 

 المحكمة االبتدائية بالمهدية 

، قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة المذكورة ضي بالمحكمة االبتدائية بالمهديةمروان خليفة القا _  

، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى ية بالقيرواني بالمحكمة االبتدائأنيس بريكي القاض _

 المحكمة المذكورة 

بالمحكمة المذكورة  ، قاضي الضمان االجتماعيالمنستيربتدائية بمليكة الجمني القاضي بالمحكمة اال_   

ى المحكمة االبتدائية بالمهدية، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لد محمد بنحسن _ 

ساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة م  

، مساعدا ئية باريانةالمحكمة االبتدامكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى قاضي الال هاجر العكاري _

مذكورة المحكمة اللوكيل الجمهورية لدى   

باريانة  ، قاضي الناحيةالمحكمة االبتدائية باريانةرية لدى شكيب المالكي مساعد وكيل الجمهو _   

، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بمنوبة سسة بالمحكمة االبتدائية باريانةقاضي المؤ جيهان النكيس _   

قاضي المؤسسة بالمحكمة ، لدى المحكمة االبتدائية باريانة جالل الهمامي مساعد وكيل الجمهورية_  

 المذكورة

الزهور  2تونسناحية ، قاضي ية بتونسالمحكمة االبتدائهورية لدى محمد فرحاتي مساعد وكيل الجم_   

، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية قاضي بالمحكمة االبتدائية بتوزرياسين بن مرزوق  ال_ 

 لدى المحكمة االبتدائية باريانة

، قاضيا مكلفا بخطة مساعد وكيل الجمهورية لدى لقاضي بالمحكمة االبتدائية بتوزرعامر حمدوني ا_ 

مذكورة المحكمة ال  
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، قاضي الناحية ببن عروسري بالمحكمة االبتدائية ببن عروسسنية المحواشي قاضي السجل التجا_   

المحكمة االبتدائية مساعدا لوكيل الجمهورية لدى ، المحكمة االبتدائية بالمهديةنورة الدالعي القاضي ب_ 

2بتونس  

منفردا بالمحكمة المذكورة ، قاضيا 2قاضي بالمحكمة االبتدائية بتونسليلى بن احمد ال_   

، قاضي السجل التجاري المحكمة االبتدائية بتونسهورية لدى سنان الزبيدي مساعد وكيل الجم_ 

 بالمحكمة االبتدائية ببن عروس

، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة2قاضي بالمحكمة االبتدائية بتونسأنيسة النفزي ال_   

المحكمة االبتدائية ، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى بتدائية بتونسلقاضي بالمحكمة االصابر اليحياوي ا _

2بتونس  

، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورةالمحكمة االبتدائية بتونساضي بسهام السليتي الق_   

، قاضي السجل التجاري بالمحكمة المذكورةالمحكمة االبتدائية بتونساضي بمراد المسعودي الق _  

، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورةتصفية بالمحكمة االبتدائية بتونسالئتمان والسوسن بنعربية قاضي ا _  

المذكورة قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة ،المحكمة االبتدائية بتونسسهام المرزوقي القاضي ب_   

المذكورة قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة ،ية بتونسالمحكمة االبتدائوصال الداسي القاضي ب_   

قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة ،المحكمة االبتدائية بتونسالقاضي بعبد اهللا الجندوبي _   

بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضي المؤسسة ي بالمحكمة االبتدائية بقرمباليةاسمهان دالعي القاض_   

ذكورةبالمحكمة المقاضي السجل التجاري   ،حكمة االبتدائية بتونسالقاضي بالم سميحة الشريف_   

، قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة ضي بالمحكمة االبتدائية ببن عروسدرة الكافي القا _  

بالمحكمة المذكورة االئتمان والتصفية قاضي ،لقاضي بالمحكمة االبتدائية بتونسرانية عمار ا_   

االبتدائية بتونس ة، قاضي المؤسسة بالمحكمي بالمحكمة االبتدائية بقرمباليةالقاض سلوى علوي _  

المحكمة االبتدائية مساعدا لوكيل الجمهورية لدى   ،2قاضي بالمحكمة االبتدائية بتونسالمهدي مشاط _ 

 بتونس

المحكمة االبتدائية مساعدا لوكيل الجمهورية لدى  ،لقاضي بالمحكمة االبتدائية بنابلرياض البرقاوي ا _

 بتونس
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قاضيا مكلفا بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى  ،بتدائية بتونسلقاضي بالمحكمة االعصام الورتتاني ا _

 المحكمة المذكورة

 قاضيا ،المحكمة االبتدائية بتونسهورية لدى حاتم االخضر القاضي المكلف بخطة مساعدا لوكيل الجم _

 بالمحكمة المذكورة

االبتدائية  تماعي بالمحكمةقاضي الضمان االج المحكمة االبتدائية بتونس ،الهادية الحمزاوي القاضي ب_ 

2بتونس  

لوكيل  مساعدقاضيا مكلفا بخطة ،  لقاضي بالمحكمة االبتدائية بالقيروان اسامي الصمادحي  _

بتدائية بمنوبة الجمهورية لدى المحكمة اال  

القاضي بالمحكمة االبتدائية بمنوبة ، قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة  لمياء المازني _  

، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بسوسةاضي الناحية بنابلدبيش ق أنيس_   

قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة المذكورة ،لقاضي بالمحكمة االبتدائية بنابلايمان معاوية ا _  

لوكيل الجمهورية لدى  بخطة مساعد ا، قاضيا مكلفلقاضي بالمحكمة االبتدائية بنابلاأنس المرعوي _ 

 المحكمة المذكورة

، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة ي بالمحكمة االبتدائية بقرمباليةمحمد انيس معتوق القاض _

 المذكورة

، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بتونسي بالمحكمة االبتدائية بقرمباليةهدى الساسي القاض _  

والتصفية بالمحكمة المذكورةاالئتمان  ، قاضيي بالمحكمة االبتدائية بقرمباليةفاتن الدرويش القاض_   

لوكيل  قاضيا مكلفا بخطة مساعد، ضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرينالقا محمد بن المختار اللجمي_  

زغوانباالبتدائية الجمهورية لدى المحكمة   

لوكيل الجمهورية لدى  قاضيا مكلفا بخطة مساعد، القاضي بالمحكمة االبتدائية بجندوبةسناء السلطاني _ 

المذكورةمحكمة ال  

لوكيل الجمهورية  قاضيا مكلفا بخطة مساعد، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسليانةالحبيب اليحياوي  _

المذكورةلدى المحكمة   

قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية ، ضي بالمحكمة االبتدائية بالمهديةالقاعبير محمدي  _

 بسوسة
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مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية ، ة االبتدائية بالمنستيرالقاضي بالمحكمأمير النومي _ 

  بسوسة

مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية ، ريم الحنشي القاضي بالمحكمة االبتدائية بالمنستير _

 بسوسة 

المحكمة المذكورة، قاضيا منفردا بتجاري بالمحكمة االبتدائية بسوسةنجوى الدريدي قاضي السجل ال_   

، قاضي السجل التجاري ية لدى المحكمة االبتدائية بسوسةوكيل الجمهور عاطف مصباحي مساعد  _

 بالمحكمة المذكورة

لوكيل الجمهورية لدى  قاضيا مكلفا بخطة مساعد، لطفي البغدادي القاضي بالمحكمة االبتدائية بسوسة_ 

المذكورةالمحكمة   

لوكيل الجمهورية لدى  مساعد، 2التجاري بالمحكمة االبتدائية بسوسةاحمد البراهمي قاضي السجل _ 

المذكورةالمحكمة   

، قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة االبتدائية ي بالمحكمة االبتدائية بالمنستيرالقاضهالة بوراوي _ 

 بسوسة

ورية لدى المحكمة مساعدا لوكيل الجمه ،عبد القادر العقيلي القاضي بالمحكمة االبتدائية بالمنستير_ 

 المذكورة

لوكيل الجمهورية لدى  قاضيا مكلفا بخطة مساعد، 2االبتدائية بصفاقس المحكمةب القاضي ايمن البهلول_ 

المذكورةالمحكمة   

لوكيل الجمهورية لدى  قاضيا مكلفا بخطة مساعد االبتدائية بصفاقس، القاضي بالمحكمةأحالم قوبعة  _

المذكورةالمحكمة   

االبتدائية بقابس، قاضيا منفردا بالمحكمة االبتدائية بتوزر اسمي القاضي بالمحكمةمراد الق _  

، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتوزراالبتدائية بسيدي بوزيد القاضي بالمحكمةأيوب الدالي _   

، قاضيا منفردا بالمحكمة االبتدائية بمدنين اضي بالمحكمة العقارية فرع مدنينطارق مقنين الق_    

، قاضيا مقررا بفرع المحكمة المذكورةاضي بالمحكمة العقارية فرع بنزرتبلقيس عبد الناظر الق _  

، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورةالقاضي بالمحكمة العقارية بتونس بسمة المحواشي_   
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قاضي السجل التجاري  ،2اري بالمحكمة االبتدائية بصفاقسقاضي السجل التج أنيسة الطريشيلي_ 

2كمة االبتدائية بسوسةبالمح  

، قاضيا مقررا بالمحكمة العقارية قرر بالمحكمة العقارية فرع بنزرتمحمد علي بن الفالح القاضي الم_ 

 بتونس

، قاضيا مقررا بالمحكمة العقارية فرع العقارية فرع المهدية نادية الجالصي القاضي المقرر بالمحكمة_ 

 سوسة

، قاضيا مقررا بالمحكمة العقارية فرع لمحكمة العقارية فرع المهديةر باالقاضي المقر  نادية الطرابلسي_ 

 المنستير

ة االبتدائية المعز الطرابلسي قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية بالمهدية، قاضيا بالمحكم_ 

القصرينب  

البتدائية ، قاضيا بالمحكمة االمحكمة االبتدائية ببنزرتورية لدى نضال بن علي مساعد وكيل الجمه_ 

 بباجة

، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بباجة قاضي بالمحكمة االبتدائية ببنزرتلطيفة التكاري ال_   

، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بقفصةلقاضي بالمحكمة االبتدائية بتوزرالمكي بن عمار ا_   

بقرمبالية، قاضيا بالمحكمة االبتدائية لقاضي بالمحكمة االبتدائية بتونسنجاح الحمدي ا_   

، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتونسقاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقسريم بن شهيدة ال_   

، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتونسلقاضي بالمحكمة االبتدائية بقفصةعربية بوسالمي ا_   

الكاف، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بي بالمحكمة االبتدائية بالقيروانللطيف القاضسارة بن ا_   

، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالمهدية ضي بالمحكمة االبتدائية بالقصريندرصاف بوويدة القا_    

،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالمنستيرضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرينالقا فاطمة المتهمم_   

  منوبةدائية ب، قاضيا بالمحكمة االبتضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرينوسيم بوعتور القا_ 

، قاضيا بالمحكمة االبتدائية ببن عروساضي بالمحكمة االبتدائية بجندوبةالق سارة الضمبري_   

وكيل الجمهورية لمكلفا بخطة مساعد قاضيا  ببن عروس، فتحي غزواني القاضي بالمحكمة االبتدائية_ 

بجندوبة االبتدائية المحكمةلدى   

بنابل، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتونس تدائيةالقاضي بالمحكمة االب وسام بن عمار_   



36 

 

بتونس، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بنابل عدنان بن سعيد القاضي بالمحكمة االبتدائية_   

، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونسقاضي بالمحكمة العقارية فرع باجةعوان الهدى ج_   

قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس ،قاضي بالمحكمة العقارية فرع باجةسناء البوغالمي ال_   

، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونسضي بالمحكمة العقارية فرع سليانةمراد الجميلي القا_   

، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونسقاضي بالمحكمة العقارية فرع قابسال رمزي النويصر_   

بتونسمة العقارية ، قاضيا بالمحكقاضي بالمحكمة العقارية فرع قفصةسفيان الماجري ال_   

بتونس، قاضيا بالمحكمة العقارية ي بالمحكمة العقارية فرع القصرينمحمد الطاهر الحمزاوي القاض_   

  ، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونسقاضي بالمحكمة العقارية فرع باجةدرصاف الطاجيني ال_ 

العقارية بتونسسارة المالكي القاضي بالمحكمة االبتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة _   

كمال السويهي القاضي بالمحكمة العقارية فرع قبلي، قاضيا بالمحكمة العقارية بتونس_   

بتونس، قاضيا بالمحكمة العقارية قاضي بالمحكمة العقارية فرع قبليأيمن الشابي ال_   

لجمهورية لوكيل اقاضيا مكلفا بخطة مساعد  ،2اضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقسسليم المصمودي الق_ 

المحكمة االبتدائية بصفاقسلدى   

محكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، اللوكيل الجمهورية لدى المكلف بخطة مساعد  نضال التليلي القاضي_ 

 قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالقيروان

لدى مكلفا بخطة مساعد لوكيل الجمهورية ،  قاضيا عادل هاللي القاضي بالمحكمة االبتدائية بجندوبة_ 

ببن عروس المحكمة االبتدائية  

مكلفا بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى ،  قاضيا انور الجويلي القاضي بالمحكمة االبتدائية بمدنين_ 

 المحكمة المذكورة

مكلفا بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى ،  قاضيا عامر العكاري القاضي بالمحكمة االبتدائية بمدنين_ 

 المحكمة المذكورة

مكلفا بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى ،  قاضيا طارق هنون القاضي بالمحكمة االبتدائية بمدنين_ 

 المحكمة المذكورة

مكلفا بخطة مساعد لوكيل الجمهورية ،  قاضيا عبد الرؤوف عدوني القاضي بالمحكمة االبتدائية بقبلي_ 

 لدى المحكمة المذكورة
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مكلفا بخطة مساعد لوكيل ،  قاضيا بتدائية بسيدي بوزيدرضوان الفطناسي القاضي بالمحكمة اال_ 

 الجمهورية لدى المحكمة المذكورة

مكلفا بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى ،  قاضيا كمال الدايمي القاضي بالمحكمة االبتدائية بقفصة_ 

 المحكمة المذكورة

طة مساعد لوكيل الجمهورية لدى مكلفا بخ،  قاضيا أمين ضوافلي القاضي بالمحكمة االبتدائية بالكاف_ 

 المحكمة المذكورة

مكلفا بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى ،  قاضيا أنور جابري القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرين_ 

 المحكمة المذكورة

مكلفا بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى ،  قاضيا مهدي بليلي القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرين_ 

مة المذكورةالمحك  

مكلفا بخطة مساعد لوكيل الجمهورية ،  قاضيا سعيد الداودي القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرين_ 

 لدى المحكمة المذكورة

تونس قاضيا بالمحكمة االبتدائية ب، الكافالقاضي بالمحكمة االبتدائية بسين عمار ي_   

2تونسقاضيا بالمحكمة االبتدائية ب،  بتدائية بالقصرينجاد الساسي القاضي بالمحكمة اال_   

،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالمهديةقاضي بالمحكمة االبتدائية بالكافال قيس الخماسي_   

سوسة،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بقاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقسال لبنى السعيدي_   

بالمحكمة االبتدائية بسليانة ،  قاضيا بتدائية بتوزرالقاضي بالمحكمة اال انيس المؤدب_   

سوسة،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرينجمالي القاأميرة _   

، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بنابلضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرينبسام الصالحي القا_   

كمة االبتدائية بالقصرين،  قاضيا بالمحتدائية بتوزرنادية رويس القاضي بالمحكمة االب_   

،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالمنستيرلقاضي بالمحكمة االبتدائية بقفصةعماد ضو ا_   

،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بقرمباليةبالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيدالزينة صيدة القاضي _   

كمة العقارية فرع القيروان،  قاضيا بالمحالبتدائية بتوزرحاتم رمضاني القاضي بالمحكمة ا_   

،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالمنستيراضي بالمحكمة االبتدائية بسليانةوليد الصيادي الق_   

،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بسوسة ضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرينكوثر ميساوي القا_   
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يا بالمحكمة االبتدائية بسوسة،  قاضبالمحكمة االبتدائية بصفاقسخولة بلحاج جراد القاضي _   

،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالقيروان2اضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقسعبد الرزاق العوني الق_   

يا بالمحكمة االبتدائية بمنوبة،  قاض2اضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقسسنية األبيض  الق_   

،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية ببن عروسةضي بالمحكمة االبتدائية بالمهديهاجر الدرويش القا_   

،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية باريانةلقاضي بالمحكمة االبتدائية بباجةنزار الدريدي ا_   

اضيا بالمحكمة االبتدائية بتونس،  ققاضي بالمحكمة االبتدائية ببنزرتربيعة بوقربة ال_   

قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتونس  ، قاضي بالمحكمة االبتدائية ببنزرتبية القيزاني ال_   

ضيا بالمحكمة االبتدائية بتونس،  قاي بالمحكمة االبتدائية بقرمباليةخميس دربالي القاض_   

،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتونسنجالء التمراوي القاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل_   

بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية ايناس خوجة القاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل،  قاضيا_   

،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتونسنعمان القاضي بالمحكمة االبتدائية بمدنيناحالم _   

،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتونسفايزة الرابحي القاضي بالمحكمة االبتدائية بقابس_   

لمحكمة االبتدائية بتونس،  قاضيا باأميرة الدعيزي القاضي بالمحكمة االبتدائية بمدنين_   

2،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتونسالقاضي بالمحكمة االبتدائية بقابس جهان عبد السالم_   

.سالم الحاجي القاضي بالمحكمة االبتدائية بقبلي،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالمنستير_   

كمة االبتدائية بتونس،  قاضيا بالمحرضا بوليمة القاضي بالمحكمة االبتدائية بمدنين_   

،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتونسمحمد المهدي الفازع القاضي بالمحكمة االبتدائية بمدنين_   

2،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتونسالقاضي بالمحكمة االبتدائية بمدنين محمد زياد بوعلي_   

بقفصة حكمة االبتدائية،  قاضيا بالمبوخاري شكري القاضي بالمحكمة االبتدائية بقبلي_   

بقرمبالية ،  قاضيا بالمحكمة االبتدائيةحمودة هنان القاضي بالمحكمة االبتدائية بقابس_   

بالمنستير ،  قاضيا بالمحكمة االبتدائيةمكرم الهمادي القاضي بالمحكمة االبتدائية بقابس_   

بصفاقس بتدائية،  قاضيا بالمحكمة االالقاضي بالمحكمة االبتدائية بقفصة احمد العش_   

بالمنستير ،  قاضيا بالمحكمة االبتدائيةعاطف دريمي القاضي بالمحكمة االبتدائية بقفصة_   

بالقيروان ،  قاضيا بالمحكمة االبتدائيةنور الدين زايدي القاضي بالمحكمة االبتدائية بقفصة_   

بسوسة االبتدائية،  قاضيا بالمحكمة 2القاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقس راوية الشبلي_   



39 

 

2بسوسة قاضيا بالمحكمة االبتدائية ،2القاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقس رؤوف عبد الالوي_   

2،  قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتونسأسماء السماري القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرين_   

بزغوان االبتدائية ،  قاضيا بالمحكمةأحمد بن رجب القاضي بالمحكمة االبتدائية بسليانة_   

بتونس ،  قاضيا بالمحكمة االبتدائيةمحمد لواء النحالي القاضي بالمحكمة االبتدائية بسليانة_   

بتونس ،  قاضيا بالمحكمة االبتدائيةأيوب بيولي القاضي بالمحكمة االبتدائية بسليانة_   

 

االعلى للقضاء ُسّمي الملحقون القضائيون المحرزون على شهادة ختم الدروس من المعهد 

:2014سبتمبر  16بالمراكز التالية بداية من   


� ا���دا��� � �د ا�
	ز �ن ����_ ��
  �2و������� ���


� ا���دا��� � ���ء ا�رط�زي_ ��
  �و�س����� ���


� ا���دا��� � ھ� ر �و��ر_ ��
  �و�س����� ���


� ا���دا��� � ���ح �ور�	�_ ��
���س����� ����  


� ا���دا��� � ��ف ا�	���#در_ ��
  ز%وان����� ���

 _#�
� ا���دا��� � واطف ا��	��
  �و�س����� ���


د أ�س ز
�ت_ �

� ا���دا��� � ��
  �و�س����� ���


� ا���دا��� � )��ن ا�د�و�#_ ��
  �و�س����� ���


� ا���دا��� ��و�س *(��� ا�	و��#_ ��
��� �����2  

��ف ��زاوي_ 
� ا���دا��� �� ��
  �ر�������� ���


� ا���دا��� � ��(+ ا�دوس_ ��

�و������� ���  

��ف ���ط�ب_  �
��
ا���دا��� ��و�س  ����� ���  

 _#
��ف ا�*-�
� ا���دا��� � ��
  �و�س����� ���


� ا���دا��� � ر��ب �����_ ��
  �و�س����� ���


� ا�	.� ا�
د �وز�ز_ ��
ر�� )رع ����س ����� ���  


� ا���دا��� � ھ� ر ���رة_ ��
���س����� ����  
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� ا���دا��� � ھ��� ا�1زي_ ��
  ���ل����� ���


� ا���دا��� � 
3ب ا�	��دي_ ��
  �و������� ���


� ا���دا���  �	�م و-���#_ ��
�ن روس ������ ���  


د ا�طرا�(�#_ �

� ا���دا��� � ��

5د������� �����  


� ا���دا��� � �ن *(��� ة*�ر_ ��
���س����� ����  


� ا�	.�ر�� )رع �د ا����ر ا���1ر_ ��
�و��  ����� ���  


� ا�	.�ر�� )رع �و�� ����� ر)�.� ا�1ز�ل_ ��
���  


� ا���دا��� ��و�س ����� *�ر ا�د�ن ا�ز�راوي_ ��
���  


د أ
�ن ��دي_ �
 
� ا���دا��� ��ن ��
  روس����� ���


� ا� رو�� �و�رة_ ��
  ا�.�روان	.�ر�� )رع ����� ���

 _#�
�  أ-رف �و���
ا�
����ر ا�	.�ر�� )رع ����� ���  


� ا���دا��� � � (� ����#_ ��
  �ن روس����� ���


� ا���دا��� � ��دة ا�	ر�#_ ��
  �2و�س����� ���


� ا���دا���  �زھر ا�����#_ ��

�و������� ���  


� ا���دا��� � 6ل -65وي�_ ��
��� ����������
  .ر


� ا���دا��� � )�ط
� ا���ري_ ��
  �ر��������� ���


د أ
�ن ا�وا)#_ �

� ا���دا��� � ��
�ر��������� ���  


� ا���دا���  7ر�� ا�	��ري_ ��
  ��2و�س����� ���

 _ #
�  ���ر ا���ز��
  �� �ا�	.�ر�� )رع ����� ���


�  ����� � �ن �د8ر���_ ��
��زرت ا�	.�ر�� )رع���  


و�#_ �

� ا���دا��� � ا�
�ن ��
��� ����������
  .ر


� ا�	.�ر�� )رع  ��زرت أ
�رة ا�-(واط#_ ��
��� �����  


� ا���دا��� � �
��ء ا�ر���#_ ��
��� ����������
  .ر

�وظ_ �

� ا���دا��� � )��زة ����
  �زرت����� ���



41 

 


� ا���دا��� � ��د �ن *�ر*_ ��
�2���س����� ���  


� ا�	.�ر�� )رع �وال ا� #�6_ ��
  ��زرت ����� ���


�د 
� ري_ 
� ا���دا��� � ��
��� ����������
  .ر


� ا���دا��� � آ��� ا��وا�#_ ��
  ���ل����� ���


� ا���دا��� � %�دة ا�طرا�(�#_ ��
��� ����� �����
  .ر


� ا���دا��� � �ز��و�#أ
ل ا_ ��
  ���ل����� ���


� ا���دا���  و)�ء ا��ر��#_ ��
�ز%وان����� ���  


� ا���دا��� � ���� *وا�د��_ ��
  �زرت����� ���


� ھزار �ن �و��ر_ ��
  ا���ف)رع  	.�ر��ا� ����� ���


� ا���دا��� � �د ا��ر�م �
�دة_ ��

د��ن����� ���  

 _#���

� ا���دا��� ��و���� �(.��م ر��
��� ���2  


� ا���دا��� � د��� ا�طرا�(�#_ ��
  ��زرت����� ���


� ا���دا��� � �(���ل ا��	�ري_ ��
  ���ل����� ���


� ا���دا��� � ر-�ء ���ري_ ��
  ��دي �وز�د����� ���


� ا���دا��� � *(ود ا� #�6_ ��
  ���ل����� ���


� ا���دا��� ������ � ��دس ��دي_ ��
  ��زرت��


� ا���دا��� ��وزر  �زار ا���در_ ��
��� �����  

 _#*
�- ���

� ا���دا��� � أ��
  �2و�� ����� ���


د ا�زواي_ �
 �
��
ا���دا��� ����ل  ����� ���  


� ا���دا��� � 
6ك ا��
�ص_ ��
  ��زرت����� ���


�  ����ن -و�*�_ ��
  �� �)رع ا�	.�ر�� ����� ���


� ا�	.�ر�� )رع )��ن ا�-ط#_ ��
��� ����� � ��  


� ا���دا��� � )���� ا�
��وري_ ��
  ��زرت����� ���


� ا� �(�
� ���(.��م_ ��
  ا�
5د��)رع 	.�ر�� ����� ���
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 _#-

� ا���دا��� � �و����� ��
  ���ل����� ���


� ا���دا��� � ھدى ا�-	���#_ ��
��� ��������
  ��.ر


� ا���دا��� � 7ر�� )����_ ��
  �زرت������ ���


� ا���دا��� � �
�ح 
�	ود_ ��
��� ����������
  .ر


� ا���دا���  ا���س ا�
� ري_ ��
  �زرت������� ���


�  )���� ا�	و��#_ ��
�� �ا�	.�ر�� )رع ����� ���  


� ا� ا����(� ���	وا�د_ ��
  �زرت� 	.�ر�� )رع����� ���


� ا���دا��� � ر�
� ا�زواوي_ ��
��� ����������
  .ر


� ا���دا��� ����ل ����� روان ��ر���_ ��
���  


� ا���دا��� � �(وى ���
�دة_ ��
��� ������ ��  


� ا���دا���  ��رى 
را�ط_ ��
��� ������� ��  


� ا���دا���  �د�? �ن 
رزوق_ ��

����ر ����� ������  


� ا�	.�ر�� )رع ا�.�روان��� �� رو�� ��
دي_ ��
���  


� ا� �
ن �د ا�دا�مأ_ ��
  �(����	.�ر�� )رع ����� ���


� ا���دا��� � أ��� �وذر�وة_ ��

����ر����� �����  


� ا���دا��� � ��� ا� #�6_ ��
��������
   .ر


� ا�	.�ر�� )رع ا�
����ر  ����� ��5ل �را�دي_ ��
���  


� ا���دا��� � ����� ز��ب �
ون_ ��
�و�����  


د (# �ن �	د_ �

� ا�	.�ر�� )رع  ��
  ا�
5د������� ���


� ا������  ر��ب -���#_ ��
��.�روان��دا��� ����  


� ا� *و�� رز�#_ ��
	.�ر�� )رع �� � ����� ���  


� ا�	.�ر�� )رع *��د �ن �
ودة_ ��
ا�
5د��  ����� ���  


ن ا�*زا
#أ_ � �

� ا���دا�������� ���� �����
�.ر  


� ا���دا��� ����ل ���نر)�.� ��_ ��
��� �����  



43 

 


# ا� و��#_ )� �����

� ا���دا��� �.ر��
��� �����  


د ��دق ا� و��#_ �

� ا���دا��� �����ف ��
��� �����  


� ا�	.�ر�� )رع ا�
5د�� �
ن ��و
�أ_ ��
��� �����  


� ھزار ا�	
دو�#_ ��
�زرت� ا�	.�ر�� )رع ����� ���  


� ا�	.�ر�� )رع راز �� #-_ ��
���س ����� ���  


ود ا�-ر�ف_ �

� ا�	.�ر�� )رع ��
���س ����� ����  


� ا���دا��� ���
����ر رؤى �وزا�دة_ ��
��� �����  


� ا���دا��� � �
�� ا��د��#_ ��

����ر����� �����  

 _
د �رة ا�و��6#أ��
�� �*ط� )�

� ا���دا��� ���.�روان � ����� ��
و��ل ا� 
5ور�� �دى ا�  


� ا���دا��� � �ن ا���ج �6
� ا���س_ ��

5د������� �����  


� ا���دا��� � ��د�� ا���زي_ ��
��� ����� ����)�  


� ا���دا��� � در��ف ا�	و�#_ ��
��� ����� ����)�  

�د ا���ظر_  ��

� ا���دا��� ��(� آ��
��� ����� ���  


� ا���دا��� ��(������ �ر�م ا�
	�وي_ ��
��� ���  


� ا���دا��� ���
����ر �
��ء �وة _ ��
��� �����  

 _��)
� ا���دا��� �.��� ���ر ��
��� �����  

 _#	�

� ا� �6ح  ��
	.�ر�� )رع ا�
5د������� ���  


�ل ا�_  #
�

� ا�	.�ر�� )رع 5��
��� ����� ����)�  

 _

� ا���دا��� ���
5د�� �زري� �ب ا���
��� �����  


� ا���دا��� ���
5د��  )��ن �ن ����_ ��
��� �����  


� ا�	.�ر�� )رع ��ر�ن ا�	ر�و�#_ ��
��� ����� ����)�  


� ا���دا��� ��� 
�+ �5د �ن _ ��

5د������� ���  


� ا���دا��� � 
ر�م ا�ر��	#_ ��

5د������� �����  


� ا���دا��� �����س ��د
�ھر �ن ا�	_ ��
��� �����  
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 _#*

� ا���دا��� � أ
�ل -���
���س����� ����  


�ور_  #)
� ا�	.�ر�� )رع ��
ا���ف  ����� ���  


� ا���دا��� � أ
�ل ا�-�ھر_ ��
   �دو������� ���


� ا���دا��� � �دو�� �	�م ا�-ر�#_ ��
��� �����  


د_ �

� ا�� ر�م ��
�دا��� �����س����� ���  


� ا���دا��� � �دو�� آ
�� ا�ر���#_ ��
��� �����  


� ا�	.�ر�� )رع ��
دي �._ ��
��دي �وز�د ����� ���  

 _#

� ا���دا��� � و��(� ا�	 ���
����ف ����� ���  


� ا���دا��� �����ف %��� ��ج ا�
(ك ���*و �_ ��
��� �����  


� ا���د أ
��# �	ّ�د_ ��
ا��� �����س����� ���  


� ا���دا��� �����ف د��(� (وي_ ��
��� �����  


� ا���دا��� �����س �زار �	وج_ ��
��� �����  

 _#

� ا���دا��� ���.�ر�ن ر��? د�5و��
��� �����  

 _��
� ا���دا��� �����س 
� دة �و�ط��
��� �����  


� ا�	.�ر�� )رع ا���ف �ورة ��	��د_ ��
��� �����  


�  زر��# 
�رو��_ ��

د��ن���دا��� �ا����� ���  


د ز��و��_ �

� ا���دا���  ��
���س����� �����  


� ا���دا��� � �د ا��6م �رزي_ ��
���س����� ����  


� ا���دا��� �
د��ن �	�د�د 8 ��_ ��
��� �����  


� ا���دا��� �����س وا�ل ا�	
دو�#_ ��
��� �����2  


� ا���دا��� �����س� ر
زي ��ر 8_ ��
��� ����2  


� ا�	.�ر�� )رع ����س أ�
ن ا�ز��دي_ ��
��� �����  


� ا���دا��� �����س���  
�ل ا��داد_ ��
��� ��2  


� ا���دا��� �����س ا�
�ن  را�دي_ ��
��� �����2  



45 

 


� ا���دا��� �����س ر �ء ا� #�6_ ��
��� �����  


� ا���دا��� �����س����� ���
�� ���ل ا����و� #_   


� ا�	.�ر�� )رع ر �ء ا��
�ري_ ��
�وز�د��دي  ����� ���  


� #-و�# )�دو�_ ��
���س ا�	.�ر�� )رع ����� ���  


� ا���دا���  أ��� �ز
�ر_ ��
���دي �وز�د����� ���  


� ا���دا��� � )رح ا�-ر�ف_ ��
  �دو������� ���


� ا���دا� )��ن �رّ�ك_ ��
�� ���.�ر�ن����� ���  


� ا���دا��� ���.�ر�ن �ر�م 
��ر�#_ ��
��� �����  


� ا���دا��� ���.�ر�ن أ��� ا� �ري_ ��
��� �����  


� ا���دا��� � ���ن �ن وا��_ ��
��.�ر�ن����� ���  

 _#

� ا���دا��� ���.�ر�ن ا�
�ن ا�.����
��� �����  


د ا�1ول_ �

� ا���دا��� �.��س ��
��� �����  


� ا�	.�ر�� )رع �6ح ا�د�ن ��	
ر_ ��
���س ����� ���  


ود �ردي_ �

� ا�	.�ر�� )رع 
د��ن ��
��� �����  

�د ا����ر ھ6_ �#)  �
��
ا���دا��� ���.�ر�ن����� ���  

 _#)�.
د ا����ب �

� ا���دا��� ���.�ر�ن���� ��
��� �  


�  ر
زي ��ر��_ ��
ا���دا��� �.��س����� ���  


� ا���دا��� � ا���س ا�زر��# _��
��.�ر�ن����� ���  


� ا���دا��� �.��س أ
�ل ا�	(وي_ ��
��� �����  


� ا���دا��� ���دي �وز�د ��دة ا�طرا�(�#_ ��
��� �����  


� ا���دا��� ���دي �وز�د ر��ض ا�	��ري_ ��
��� �����  


� ا���دا��� ���دي �وز�د 
و�+  د� و_ ��
��� �����  


� ا���دا��� ��وزر ط�رق ا��ر-�-#_ ��
��� �����  


� ا���دا��� ���دي �وز�د�������  ا�	ر)�وي�-�ر _ ��
�  
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� ا���دا��� �.��س � �ة ا�طرا�(�#_ ��
��� �����  


� ا�	.�ر�� )رع ا�
�ن ا���وري_ ��
���س ����� ���  

 _#	

� ا��5دي ا� ���
ا���دا��� ��وزر ����� ���  


� ا�	.�ر�� )رع  �6#�و)ل _ ��
��� ����� #)��  


� )��ل ا�*�راوي_ ��
ا�	.�ر�� )رع ا�.�ر�ن  ����� ���  


� ا�	.�ر�� )رع و��د ا�.��#_ ��
���س ����� ���  


� ا���دا��� ���دي �وز�د ا���5ل ��دي_ ��
��� �����  


�� ا�	
را�#_   �
��
.��س�ا���دا��� ����� ���  

	.�ر�� )رع ا�.�ر�ن�
� ا�� ���
����� ���م �و�رة_   


� ا���دا��� �.��� ��ر�ن ا��ر-�-#_ ��
��� �����  


� ا� أ�
د ا�ط���وي_ ��
��دا��� ��وزر����� ���  


� ا���دا��� �.��� ز��د ا�
7(و#7_ ��
��� �����  


د ا�	و�#_ �
 ���
� ا�	.�ر�� )رع ���
��� �����  


� ا� �و)�ق ز�و�#_ ��
��� ����������دا��� �.  


� ا���دا��� �.��� ���م �ن ��ز_ ��
��� �����  


� ا���دا��� �. �ن ���ما
5دي _ ��
��س����� ���  


� ا���دا��� �. 
�6د ا�
ر��#_ ��
��س����� ���  


� ا���دا��� �.��س ���ن ا�
ر��#_ ��
��� �����  


� ا���دا��� �.��س ���ر ا�
5ذ�#_ ��
��� �����  

 _
�

� ا�	.�ر�� )رع #د ا���د ا���1��
ا�.�ر�ن ����� ���  


� ا�	.�ر�� )رع ���ء  �را�#_ ��
��� ����� ����  


� ا���دا��� �.�(# أ�
د �راھم_ ��
��� �����  


� ا���دا��� �. �زار %ر��#_ ��
��� ��������  

 _#��

� ا�	.�ر�� )رع ��در ا�
.د��

د��ن ����� ���  
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� ا���دا��� �� ��د�� ا�1ر��#_ ��

د��ن���� ���  


دي_ �

 ا�-�ذ�# ��
� ا���دا��� ���.�ر�ن����� ���  


� ا���دا��� � 6ء ا�د�ن ا�وا)#_ ��
�ط�و�ن����� ���  


�  ا�
5دي ���س_ ��
ا�.�روانا�	.�ر�� )رع ����� ���  


� ا���دا��� �
د��ن ���� ا�	ر)�وي_ ��
��� �����  


� ا���دا��� �
د��ن ����� أ
�رة و��#_ ��
���  


� ا���دا��� �
د��ن ��5م ا�
-ر�#_ ��
��� �����  


� ا���دا��� ��ط�و�ن �د ا�.�در ا�	��ري_ ��
��� �����  


� ا���دا��� �
د��ن آ��� ا�
�روك_ ��
��� �����  


� ا�	.�ر�� )رع ا��-�ر -رف ا�د�ن_ ��
��� ����� #)��  


د ا�ط�ھر �وز�زي_ �

� ا���دا��� ��وزر��� ��
��� ��  


�د ا�	
ري_ 
� ا�	.�ر�� )رع ��
��� ����� #)��  


� ا ط�رق )ر�وس_ ��
���دا��� ��وزر����� ���  


� ا���دا��� �.�(# �د ا�ر�
�ن ا�در�دي_ ��
��� �����  


� ا���دا��� �.�(#و)�ء ��ت ر�� �ن �_ ��
�ر ����� ���  

 


